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Escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus 

 

Levanta-te!  

Celebra e Testemunha  



INTRODUÇÃO  
 

Para o biénio 2021-2023, foi definido para o projeto pedagógico o tema: “Eu, tu e nós 

construímos o amanhã”, que está a ser implementado em todas os Centros educativos, em 

Portugal. 

Este tema tem-nos permitindo abordagens diversificadas como a dimensão da pessoa (EU), 

dimensão do “TU” tendo o próximo como um ser semelhante, e de uma forma mais abrangente, 

olhamos para o “NÓS para juntos, “construir o amanhã” onde todos se sintam felizes! 

Por sua vez o tema do plano Pastoral, também para o biénio, tem acompanhado o projeto 

pedagógico em todas as suas dimensões, ajudando a fazer uma leitura crente dos 

acontecimentos e da vida no quotidiano.  

Este ano Inspirado no tema que o Papa Francisco definiu para a Jornada Mundial da Juventude 

2023, o tema pastoral pretende ajudar-nos a viver, da melhor forma, os tempos de Graça que 

acolhemos com a realização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa (JMJ), em agosto de 

2023, procurando destacar e valorizar a dimensão celebrativa.  

“Maria levantou-se e partiu apressadamente” (Lc 1, 39) 

Celebramos e manifestamos a alegria por estarmos a fazer o nosso caminho transformador, por 

percebermos o sentido da nossa vida, sendo testemunhas da fé. “Partir apressadamente” como 

Maria, é visível naqueles que vivem enraizados em Jesus! 

Somos convidados a “fazer a festa”, a deixar que a nossa “alegria interior” transborde e seja, 

verdadeiramente, genuína, bem como a exteriorizar as realidades mais profundas e mais 

consistentes da nossa interioridade, fazendo um caminho transformador, para percebermos o 

sentido da nossa vida e sermos testemunhas da fé.  

Testemunhar a fé em Jesus e no Amor de Deus por nós e em nós, leva-nos à exteriorização e a 

um estado de saída constante, por isso, este ano o foco é ser manifestação autêntica para o 

mundo desta alegria que se vive e celebra, valorizando o trabalho em equipa/colaborativo, onde 

todos são importantes para, juntos, podermos “construir o amanhã” e nos sintamos úteis e 

felizes! 

Não percas tempo: “Levanta-te! Celebra e testemunha!” 

 
 



 
TEMA PASTORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPLICAÇÃO DO LOGÓTIPO 
 
O símbolo proposto 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  

“Maria levantou-se e partiu apressadamente” (Lc 1, 39) 

 

ENQUADRAMENTO REFLEXIVO 
 
Este ano Pastoral somos convidados a celebrar, “fazer a festa”, a deixar que a nossa “alegria 

interior” transborde e seja, verdadeiramente, genuína, bem como a exteriorizar as realidades 

mais profundas e mais consistentes da nossa interioridade, fazendo um caminho transformador, 

para percebermos o sentido da nossa vida e sermos testemunhas da fé.  

Testemunhar a fé em Jesus e no Amor de Deus por nós e em nós, leva-nos à exteriorização e a 

um estado de saída constante, “partir apressadamente” como Maria, é visível naqueles que 

vivem enraizados em Jesus!  

Levanta-te!  
Celebra e Testemunha  



Por isso, este ano o foco é ser manifestação autêntica para o mundo desta alegria 

que se vive e celebra, valorizando o trabalho em equipa/colaborativo, onde todos são 

importantes para, juntos, podermos “construir o amanhã” e nos sentirmos úteis e felizes! 

 

Não percas tempo: “Levanta-te! Celebra e testemunha!” 

 
DIMENSÃO VIVENCIAL: SABER ESCUTAR O MUNDO, CELEBRAR E TESTEMUNHAR 
 

Tendo por base as Jornadas mundiais da juventude que visa proporcionar a todos os 

participantes uma experiência de Igreja universal, fomentando o encontro pessoal com Jesus 

Cristo, sendo os jovens os protagonistas e os promotores da paz, da união e da fraternidade entre 

os povos e as nações de todo o mundo, propomos os seguintes objetivos: 

 
 

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. 

 Dar continuidade ao projeto iniciado pela Madre Trindade; “Aproximar todas as pessoas 

de Jesus   Eucaristia, e sermos uma extensão do seu amor. 

 Sensibilizar as famílias, para a importância da educação na fé e vocação dos seus filhos. 
 

 Sensibilizar os alunos para a importância do exemplo na forma de ser e estar e no cuidado 
do nosso planeta. 



 
ESTRATÉGIAS  
 

 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; 

 Preparação para o Crisma; 

 Campanhas solidárias; 

 Visitas a lares de idosos e hospitais; 

 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 

 Acampamento/acantonamento 

 Encontro Nacional de Alunos de EMRC do 1ºciclo 

 Encontros em todos os Centros Educativos sobre a Vida e obra de Madre Trindade e 

o nosso Carisma, para alunos e colaboradores. 

 Encontro Intercolégios:  

 Pirilampos I alunos do 3º Ano  

 Pirilampos II-Viagem de finalistas (4ºano)  

 Encontro em Madrid - Alunos do 6º ano 

 

ATITUDES/VALORES  
 

 Espírito otimista;  

 Eu consigo; 

 Eu sou capaz; 

 Eu sou importante; 

 Espírito crítico;  



 Diálogo;  

 Solidariedade;  

 Partilha;  

 Cooperação;  

 Amabilidade;  

 Amizade; 

 Respeito;  

 Perdão;  

 Generosidade; 

 Altruísmo;   

 Acolhedor;  

 Verdade;  

 Simplicidade;  

 Ajuda mútua; 

 

 

CONCLUSÃO  

 

O nosso Plano Pastoral é um instrumento inspirado pelo Espírito Santo ao serviço do ser humano, 

na Igreja, através da nossa Congregação.  

A Jornada Mundial a Juventude pode constituir uma oportunidade para a Igreja e a nossa 

Congregação, na preparação do seu centenário, se apresentar ao mundo como parceira 

da construção de uma sociedade mais justa e fraterna, onde todos tenham lugar e 

oportunidades.  

“A JMJ deixará decerto uma marca profunda e criativa de Evangelho vivo e convivido. 

Impulsionará a fazer como a jovem Virgem da Visitação, não demorando a oferecer a todos o 

Cristo que recebeu de Deus”.  

A noção do “caminho”, possibilidade sempre em aberto, remete para um percurso sinodal, lado 

a lado, com quem é dotado de «boas pernas» para andar, mas também com aqueles que se 

cansaram ou até desistiram da caminhada e que nos merecem o maior respeito e uma enorme 

solicitude; enfim, a criatividade implícita no adjetivo “novo” alerta-nos para a certeza de que os 

caminhos de ontem já não servem para conduzir uma enorme multidão que obriga a novos 

critérios de percurso, muitas vezes desconhecidos para nós, mas que temos de descobrir, 

ainda que tateando na noite. 



Com renovada alegria e entusiasmo e valorizando o trabalho em equipa/colaborativo, 

onde todos são importantes para, juntos, podermos “construir o amanhã” e nos sentirmos úteis 

e felizes! 

 

Não percas tempo: “Levanta-te! Celebra e testemunha!” 


