
 
 

DIA DA DIOCESE  

ALIJÓ, 2 DE JUNHO DE 2019 

JOVENS, MISSIONÁRIOS DA ESPERANÇA 

 

Indicações práticas 

1. Divulgar, sensibilizar e preparar espiritualmente o povo de Deus explicando 

que o Dia da Diocese «Jovens, missionários da esperança» foi programado para 

a participação de todos, num encontro festivo das várias gerações: 

a.  As atividades da manhã centram-se na missão como proposta concreta 

a fazer aos jovens.  

b. O tempo intermédio será de convívio e animação.  

c. A Eucaristia solene é o momento alto da celebração deste Domingo no 

qual a Igreja diocesana se reúne à volta do altar do Senhor. Será 

oportuno ensaiar antecipadamente os cânticos da Eucaristia, 

distribuindo-os aos grupos corais. 

 

2.  Mesmo os que não podem estar presentes fisicamente, viverão este dia em 

oração e comunhão.  

 

3. No dia 2, a chegada (a partir das 8h30) e acolhimento serão no Campo da Feira, 

onde tem estacionamentos para autocarros e restantes veículos. 

 

4.  A oração da manhã (9h00/9h15) e saudação de Dom Amândio, Administrador 

Apostólico diocesano,  decorrerão no Anfiteatro da Zona Verde e aí será dado o 

tom para uma vivência frutuosa deste dia. 

 

5. Os trabalhos da manhã (10h00) serão orientados pela FEC – Fé e Cooperação, 

organização que coordena o voluntariado missionário em Portugal e decorrerá 

no Auditório Municipal ou Salão dos Bombeiros Voluntários de Alijó. 

Recomenda-se que as paróquias e os arciprestados mobilizem catequistas e 



animadores de jovens capazes de dinamizarem as comunidades em espírito 

missionário, envolvendo os jovens desde a adolescência, mormente na 

preparação para o Sacramento da Confirmação. 

 

6. Quem organizar a viagem em autocarro, deverá ter acesso ao guião. Aí estão 

alguns textos de reflexão, orações e todas as indicações necessárias, 

nomeadamente uma lista de restaurantes de Alijó com os respetivos contactos 

telefónicos para reserva antecipada de almoço.  

 

7. Também existe um espaço para partilha de farnéis que será o Mercado 

Municipal. 

 

8. Os participantes levem o lenço com a cor do seu arciprestado, que são as 

seguintes:  

 Alto Tâmega: azul escuro 

 Baixo Tâmega: verde 

 Barroso: branco 

 Centro I: azul celeste 

 Centro II: castanho 

 Douro I: vermelho 

 Douro II: bordeaux 

 Terra Quente: amarelo 

 

9. Os sacerdotes e diáconos devem levar estola branca (se possível a da diocese) e 

comparecer no local de paramentação (Igreja paroquial de Alijó) antes das 

15h30. 

 

10. Os acólitos terão lugar próprio no cortejo processional e na Eucaristia. Deverão 

levar as suas túnicas. 

 

11. O cortejo processional para o Parque Municipal, onde se celebra a Eucaristia, 

incluirá bandeiras e estandartes das várias paróquias e outras organizações. 

Devem comparecer no local indicado (junto à Igreja paroquial de Alijó) a partir 

das 15h00. 

 

A Coordenação Pastoral 


