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EXPLICAÇÃO DO LOGÓTIPO
O símbolo proposto para o tema deste ano é um convite ao movimento e à ação (Levanta-te).
O testemunho está representado através da figura dinâmica de duas pessoas em movimento, que
pode ser interpretado como um caminho em conjunto, olhando a cruz símbolo do cristão.
O círculo verde, simboliza o mundo, representando um futuro cheio de esperança, já construído no
presente através de ações e do testemunho dos que se levantam para agir, simbolizado nas mãos
abertas.

FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA
«Jovem, eu te digo, levanta-te!» (Lc 7, 14).
«Levanta-te e firma-te nos pés, pois para isto te apareci: para te constituir servo e
testemunha do que acabas de ver e do que ainda te hei de mostrar.» (Atos 26, 16).
Papa Francisco na sua Exortação Apostólica pós-sinodal Cristo Vive: «Levanta-te! Eu te
constituo testemunha».

ENQUADRAMENTO REFLEXIVO
O tema de pastoral desafia-nos a sairmos de nós mesmos, da nossa zona de conforto e a contrariar a
inércia, para, com a vida e atitude do Ressuscitado, irmos ao encontro dos outros, tal como fez S.
Paulo que anunciou e apresentou, abertamente, a sua transformação de vida, após a sua conversão
no encontro de Jesus com ele. «Levanta-te e firma-te nos pés, pois para isto te apareci: para

te constituir servo e testemunha do que acabas de ver e do que ainda te hei de
mostrar.» (Atos 26, 16). O testemunho é o que atrai e faz a Igreja crescer.
O desafio está lançado: nas realidades onde vivemos, somos convidados a dar razões da nossa fé,
mostrando quem somos, o que nos fez e faz o encontro com Cristo Ressuscitado em cada dia. Não
podemos ceder a pressões ou até às ameaças das lamentações que paralisam tudo, quando os
problemas pessoais nos inquietam e os mal-estares sociais não nos dão resposta. Seremos sempre
sinais de esperança, não nos dando como vencidos, através do “levantar-se” e do ir dar

“testemunho”.
Ser testemunha é viver e dar a conhecer a amizade com Cristo; é ser protagonista dentro do projeto
de Deus; é exercer a caridade e a misericórdia junto de quem mais necessita; é ser comprometido a
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partir da fé para a construção de uma sociedade nova; é viver no meio do mundo e da sociedade para
evangelizar, para fazer crescer a paz, a convivência, a justiça, os direitos humanos, a misericórdia, e
estender o Reino de Deus no mundo.
Somos convidados a acolher e a meditar nas palavras do Papa Francisco na sua Exortação Apostólica
pós-sinodal Cristo Vive: «Levanta-te! Eu te constituo testemunha», que possamos, a cada dia,
e em cada momento, falar de Jesus, contar aos outros que Ele nos dá forças para viver, que é bom
conversar com Ele, que nos faz bem meditar nas suas palavras.» Que sejamos testemunhas, numa
partilha de vida com tantos outros: crianças, adolescentes, jovens, famílias, mundo… que necessitam
de quem lhes mostre que Deus é amor e misericórdia.
Numa dimensão carismática, e pensando na nossa Fundadora a Madre Trindade, recorda-nos
diversas situações da sua vida em que foi necessário “levantar-se” e enfrentar situações difíceis e
dolorosas. O Espírito de Deus que a habitava deu-lhe a força necessária para ir mais além,
respondendo ao convite de Deus para uma missão ousada: ser testemunha do Amor de Deus.

VIVÊNCIA DO TEMA
SABER ESCUTAR-ME
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Acolher o novo ano como um caminho de crescimento, partilha e testemunho;
 Despertar para novos caminhos de testemunho, partilha e felicidade;
 Criar momentos de silêncio e de escuta orante;
 Saber estar em Silêncio;
 Escutar o interior para se conhecer melhor e descobrir as suas potencialidades;
 Promover o respeito pela diversidade humana como sinal de crescimento;
 Seguir a Deus, confrontando a vida com a Palavra;
 Potenciar a capacidade crítica perante uma multiplicidade de situações quotidianas;
 Despertar para o conhecimento e aquisição de valores universais, para que cada um possa
amar, viver em grupo, construir um futuro mais humano e feliz;
 Educar para uma cidadania privilegiando os direitos humanos.
 Despertar para os valores de liberdade, justiça e espírito crítico;
 Construir uma vida mais saudável através de comportamentos e atitudes humanas dignas e
educativas.
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SABER ESCUTAR O OUTRO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Tomar consciência de que todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e
oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra;
 Olhar a simplicidade a família de Nazaré e aprender a importância da humildade e da
entrega ao outro.
 Promover o respeito pela diversidade humana como sinal de crescimento;
 Seguir a Deus, confrontando a vida com a Palavra;
 Promover atitudes que sejam a norma que ilumina o modo de escutar, pensar, de agir e de
caminhar com cada um e com todos ultrapassando desafios;
 Escutar a mensagem de cada um dos santos trazendo-a para a minha vida, como exemplos
de Santidade: (S. Francisco de Assis; S. Luís Gonzaga; S. Sebastião; Santa Joana d`Arc; S.
Domingos Sábio; Beata Chiara Badano; Venerável Carlo Acutis; Pastorinhos de Fátima) ;
 Motivar para o cuidado e sentido do outro;
 Dar continuidade ao projeto iniciado pela Madre Trindade; “Aproximar todas as pessoas de
Jesus Eucaristia e sermos uma extensão do seu amor.

SABER ESCUTAR O MUNDO E TESTEMUNHAR
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Propor atitudes e gestos que levem a um maior espírito de abertura, diálogo, colaboração e
compreensão entre as pessoas, grupos e comunidade;



Caminhar unidos para que a “Missão de cada um” seja testemunho de vida para todos;



Cooperar no desenvolvimento de ações de responsabilidade, solidariedade e partilha;



Incentivar a capacidade de estar ao serviço dos outros, de forma generosa e em gratuidade;



Potenciar a capacidade crítica perante uma multiplicidade de situações quotidianas,



Fomentar ações e o contacto com os outros numa atitude de partilha e ajuda mútua.



Promover a unidade de esforços e aumentar o espírito de pertença e a responsabilidade na
Missão;

 Criar laços de amizade para testemunhar valores e conhecimentos que construam uma
cidadania mais ativa e humano/cristã.
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ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES
 Proporcionar momentos de encontro de oração, reflexão e partilha, que nos ajude a tomar
consciência de que a esperança nasce da escuta orante, pessoal e em grupo e se fortalece
na vivência da Palavra de Deus.
 Adoração eucarística;
 Eucaristias mensais;
 Festas e vivencias do itinerário catequético;



Campanhas solidárias;



Visitas a lares de idosos;



Animação infantil nas pediatrias dos hospitais locais;



Intercâmbio com os alunos dos outros colégios através das redes sociais. (criar grupo);

 Trabalho em equipa respeitando as potencialidades e diferenças de cada um.
 Mês Missionário
 Semana dos seminários
 Semana das vocações
 Caminhada do advento/Natal
 Semana da Madre Trindade-24 a 28 de janeiro
 Acampamento/acantonamento
 Encontro Nacional de Alunos de EMRC do 1ºciclo
 Encontro Intercolégios:
- Pirilampos I alunos do 3º Ano
- Viagem de finalistas (4ºano)

ATITUDES/VALORES
 Espírito otimista;
 Eu consigo;
 Eu sou capaz;
 Eu sou importante;
 Espírito crítico;
 Diálogo;
 Solidariedade;
 Partilha;
 Cooperação;
 Amabilidade;
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 Amizade;
 Respeito;
 Perdão;
 Generosidade;
 Altruísmo;
 Acolhedor;
 Verdade;
 Simplicidade;
 Ajuda mútua;
 …

CONCLUSÃO

Jesus pede a nossa disponibilidade pessoal para ser enviados, porque Ele é Amor em perene
movimento de missão, sempre em saída de si mesmo para dar vida. «Levanta-te e firma-te nos pés,..»
Com renovada alegria e entusiasmo, levantemo-nos! Sigamos o caminho do amor e da fidelidade
constante aos apelos de Deus na nossa vida.
Deixemos que seja Deus a guiar-nos aonde Ele nos quer levar. A nós pede-nos, simplesmente, que
estejamos disponíveis.
Colocamo-nos nas mãos de Deus e sob a proteção de Nossa Senhora com o desejo de uma primavera
de esperança na nossa vida e missão. Levantemo-nos, escutemos e testemunhemos Deus em nós,
nos outros e no nosso mundo.
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