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São Paulo, 02 de outubro de 2015. 

 
Aos Srs. Párocos, Administradores e Vigários Paroquiais 
 
ASSUNTO: CELEBRAÇÃO DO DIA NACIONAL DA JUVENTUDE (DNJ)  
 
Caríssimos, 
 
Dando continuidade ao Plano Nacional de Revitalização da Pastoral Juvenil, a Conferência Episcopal 
Pastoral para a Juventude aponta a celebração do DNJ – Dia Nacional da Juventude – como um momento 
especial para ações missionárias e celebrativas nas dioceses de todo o Brasil, a partir de um tema anual. 
 
Neste ano de 2015, o DNJ traz como tema: “Juventude e Sociedade”, com o lema: “Juventude Construindo 
uma Nova Sociedade”, dando continuidade às reflexões iniciadas na Campanha da Fraternidade, com base 
na Celebração dos 50 anos da Gaudium et Spes.  
 
Em nossa Arquidiocese, o DNJ será celebrado no dia 08 de novembro, domingo, das 12h00 às 18h00, com 
a seguinte programação e locais: 
 
12h: Concentração da juventude da Arquidiocese na Paróquia de Sant´Anna (Rua Voluntários da 
Pátria, 2060); 
13h: Celebração Eucarística presidida pelo Sr. Arcebispo Metropolitano, com a presença de Bispos 
Auxiliares, Padres e Diáconos da Arquidiocese; 
Após a missa: Caminhada até o Parque da Juventude (estação Carandiru do metrô); 
No Parque da Juventude, a partir das 14h30 até as 18h: apresentações artísticas, testemunhos, relatos 
de experiências e atividades formativas e espirituais em locais designados.  
 
Nosso pedido é que os senhores colaborem na divulgação do DNJ, afixando os cartazes e materiais anexos 
e motivando os jovens de sua comunidade a participar. Será importante que os coordenadores dos grupos 
de jovens e catequistas de Crisma reflitam o tema do DNJ com os jovens todos, utilizando o subsídio 
específico que lhes é enviado. A divulgação nas missas e em outras oportunidades poderá despertar a 
participação de jovens que não frequentam os grupos na comunidade. Não deixem de divulgar o evento 
também a estes. 
 
Maiores informações poderão ser obtidas no Portal da Arquidiocese de São Paulo:  www.arquisp.org.br ou 
no Secretariado Arquidiocesano de Pastoral, pelo fone: 3660-3711.  
  
Sendo atividade permanente do Setor Juventude da CNBB, o DNJ é um momento forte de celebração, de 
sentido de pertença dos jovens à Igreja e de sua visibilidade na sociedade. Em todo o Brasil, inúmeras 
manifestações serão promovidas através do Dia Nacional da Juventude. 
 
Certos de podermos contar com sua colaboração na mobilização dos jovens de sua comunidade para uma 
participação ativa no DNJ, despedimo-nos. Aproveitamos a ocasião para saudá-los e para desejar-lhes 
todo o bem. 
 
Saudando-os em Cristo Jesus, 
 
 
 
 
____________________________                                                      _________________________ 
Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer                                                            Dom Carlos Lema Garcia 
Arcebispo Metropolitano de São Paulo                                                       Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo 
                                                                                                          Referencial para o Setor Juventude 


