


2018/19 lança-nos vários 

desafios: 
 

1. A nível eclesial, dois eventos eclesiais 

estreitamente ligados à missão salesiana:  

 

a) O Sínodo dos Bispos, em Outubro de 2018, 

sobre "os jovens, a fé e o discernimento 

vocacional"; 

 

b) A Jornada Mundial da Juventude, em 2019, 

com o tema “Eis aqui a serva do Senhor.  

Faça- -se em mim segundo a Tua palavra”. 



2. Na Igreja em Portugal: 

 

a) Publicou-se a Carta Pastoral da 

Conferência Episcopal sobre a Catequese – 

"Catequese: a alegria do encontro com 

Jesus Cristo“ 

 

b) O recente anúncio do “Ano Missionário”, 

que a Conferência Episcopal Portuguesa 

definiu , a iniciar em outubro de 2018 até 

outubro de 2019. 



Tema Pastoral 

2018/2019 
 

«Eis a serva do Senhor, faça-se   

em Mim segundo a tua palavra.» 

(Lc 1, 38) 



OPÇÃO TEMÁTICA 
Com base na mensagem para a XXXII 

Jornada da Juventude 

 

A Virgem Maria como Aquela que todas 

as gerações chamarão bem-aventurada 

(cf. Lc 1, 48) 









Dimensões do 
Tema Pastoral 



Dimensão 
Bíblica 

 

1. Deus chama… de diversas formas 

2. Como nos sentimentos perante esse 
chamamento  

 



Dimensão 
Educativo- pastoral 

 

1. Relação educativa que envolve pessoas 

2. Exemplaridade (exemplo) 

3. Presença e conhecimento 

4. Ambiente educativo: possibilidades e 
oportunidade 

5. Bom Pastor: educador- pastor 

 



Dimensão 
Humana/ psicológica 

1. Uma questão: o que gostavas de ser? 
Ser feliz 

2. Sentido da existência 

3. Consciência e liberdade 

4. Acompanhamento e Discernimento 

5. Caminho juntos 

 



I – LUGAR DE CHEGADA 

 

II – LUGAR DE PAIXÃO 

 

III – LUGAR DE COMPAIXÃO 

 

IV – LUGAR DE POSSIBILIDADES 

 

V – LUGAR DE INTERPELAÇÃO 

 

VI – LUGAR DE PARTIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 SEGUE-ME. 

ESTOU CONTIGO. 

 

 

 

do 

 SEGUE-ME 

ao 

SEGUE-TE 

 

Lugar de 

passagem 

 

Dimensão Pedagógica 



Objetivo geral: 
Descobrir o 

sentido 
vocacional da 

vida, partindo do 
encontro com 

Jesus que leva à 
missão (servir os 

outros).  



1º Período 
10 de setembro- 

segunda feira 

 Abertura do ano letivo. Bom dia geral no ginásio 

22 de setembro  Assembleia diocesana  

18 de setembro-  

terça- feira 

 Reposição do Santíssimo. Manhã 10h00 

28 de setembro- 

sexta feira 

 Início das atividades do MJS 

Outubro- início do 

Ano Missionário e do 

mês missionário 

extraordinário 

Dia Mundial das 

Missões – 21 de 

outubro- Domingo 

Algum momento para marcar o início do Ano Missionário, com 

as Bem-aventuranças… os valores do Evangelho 

  

Semanas missionárias  

 Tema de reflexão nas aulas de Espaço Cidadania 

 Testemunhos de jovens ou religiosos, de voluntários 

 Oração missionária e conteúdos missionários nos bons dias. 

 Participar na recolha de fundos da Diocese: Pré-escolar e 1º 

ciclo com recolha monetária nas salas. 

 Continuar com o projeto de Adoção à distância (8º ano). 



21 de novembro- 4ª 

feira 

 Dia de Nossa Senhora Menina 

25 de novembro- 

domingo 

26/ 27 de novembro – 

2ª ou 3ª feira 

 Festa do Cristo Rei- início do Ano C 

 Presépio no espaço exterior: imagens dos reis.  

276de novembro a 14 

de dezembro 

«Eis-me aqui» Lc 1, 

 Caminhada de Advento desenvolvida nos bons dias e visualização 

no placard do hall de entrada. 

 Campanha de recolha de alimentos e artigos de higiene: para 

idosos: centro Social da Sé com géneros alimentares e artigos para 

crianças/ bebés, o Lar de Idosos das Irmãs Missionárias da Caridade 

e Santa Casa da Misericórdia com artigos de Higiene e para 

acamados. 

  

 Pré-escolar- Árvore de Natal 

 Primeiro Ciclo: Exposição de Natal 

 Montar o presépio no hall – 4º ano  

 Decoração do hall- 2º ciclo com ajuda das professoras de EVT 

4 de dezembro- 3ª feira  Confissões parte da manhã 

7 de dezembro -6ª feira  Eucaristia da Imaculada- Irmãs Missionárias 

13 de dezembro- 5ª 

feira 

 Festa de Natal- proposta de ser mais música e algumas danças, com 

base nos textos bíblicos. Ser fora da escola. Uma equipa para pensar 

a estrutura: Irmãs, professores Rodrigo e Sofia 



2º Período 

19 de janeiro- 

Sábado 

Encontro MJS- Pré-adolescentes e adolescentes e jovens- Estoril 

31 de janeiro- 5ª 

feira 

Celebração de S. João Bosco: tema ligado à consagração da 

Basílica de Maria Auxiliadora, em Turim. 

11 de março a 12 de 

abril 

  

 Caminhada da quaresma com visualização no placard do hall 

da entrada 

 Semana de 8 a 12 de abril (Última semana de aulas, antes da 

semana santa): Caminhada por ciclos : dia 9 de abril – 2º e 

3ºciclos para a Mãe Soberana; dia 10 de abril – 1º ciclo para a 

Sé Catedral. Uma equipa para pensar na reflexão e percurso: 

Irmãs, professores Ricardo, Sofia, Joana e Carlos Ferrinho. 

 Proposta de formação para docentes e não docentes (data a 

ver) 

  

19 de março- 3ª 

feira 

 Dia do pai- S. José- Bom dia Pré-escolar capela do Palácio e 1º 

ciclo ginásio 



3º Período 

Semana das 

vocações e Semana 

da Vida  

Mês de Maio, mês 

de Maria – Maria, a 

primeira 

missionária 

 Bons dias 

 Maria, missionária na família  

 Maria, missionária na sua comunidade 

 Maria, missionária na Igreja 

 Celebrar com as famílias - Maria exemplo e modelo 

3 de maio- 6ª feira  Dia da Mãe- Bom dia Pré-escolar e 1º ciclo  

9 de maio- 5ª feira  Celebração do Dia de Madre Maria Domingas Mazzarello: 

Bons dias por ciclos, ajudar a conhecer os lugares, as origens 

de Madre Mazzarello. 

24 de maio- 6ª feira  Bons dias a celebração da sua festa.  

7 de junho- 6º feira  Festa da gratidão 

27 de junho- 5ª 

feira 

 Celebração da Palavra – 9º ano- 19h00- Capela do Palácio 

23 a 27 julho  Acampamento MJS  




