


“Levanta-te e testemunha” é o tema pastoral proposto para 
o ano educativo e pastoral 2021-2022 

Inspirado na frase bíblica “Levanta-te! Eu te constituo 
testemunha do que viste” (cf Act 26, 16), dá continuidade 
ao triénio, incidindo na dimensão da ação, do serviço, da 
caridade, também proposto pelo Papa Francisco, como 
preparação para as Jornadas Mundiais da Juventude de 
2023. 



O desafio é lançado na realidade onde vivemos e 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”. 



Jornadas Mundiais da Juventude: 
Itinerários temáticos anuais a partir das 

Mensagens do Papa Francisco: retomar a 
primeira mensagem deste ano 2020 para o 
ano pastoral 2020-2021) 

2020-2021: “Jovem, eu te digo, levanta-
te!” (Lc 7, 14). 

2021-2022: “Levanta-te! Eu te constituo 
testemunha do que viste!” (Act 26, 16) 

2022-2023: “Maria levantou-se e partiu 
apressadamente.” (Lc 1, 39) 

- Documentos orientadores do COL para 
a preparação da JMJ23 

- O itinerário “Rise up” que está a ser 
apresentado pelo COL. 

- Orientações do Dicastério e Âmbito 

Ponto de 
partida 



•Fortalecimento da dimensão espiritual: centralidade de Deus 

que é o protagonista e o que faz em nós e através de nós. 

•Aprofundar a dimensão sinodal da comunidade: caminhar e 

construir juntos, envolver-se no processo educativo- pastoral. 

•Potenciar a dimensão do viver para os outros, em favor dos 

outros, no serviço. 

•Cuidar a Casa Comum e a fraternidade universal, a partir de 

opções de responsabilidade pessoal e de cultura educativa. 



•Aprofundar temáticas da atualidade mundial: pobreza, 

sustentabilidade ecológica e os impactos globais das opções 

locais, o cuidado e a valorização da família, a realidade e lugar 

dos jovens nas sociedades. 

•Formação de agentes educativo-pastorais. 




