


Palavra de Deus 
“Maria levantou-se e partiu apressadamente.” (Lc 1, 39) 

•O tema da pastoral propõe a vivência do mesmo na dinâmica da “celebração”, 

estando centrado no contexto da celebração da Jornada Mundial da Juventude, 

algo de extraordinário na nossa história pessoal, eclesial e cristã. 

 

•O ato de celebrar enquadra-se perfeitamente num ciclo de 3 anos, que 

começou com o ouvir a voz e o mandato, deixando tudo e partir para a ação, 

uma ação que agora se pretende seja transformadora, não só para nós próprios, 

como para os outros. Por fim, celebramos, manifestamos a alegria por estarmos 

a fazer o nosso caminho transformador, por percebermos o sentido da nossa 

vida, sendo testemunhos de fé.   



CELEBRAR  

É exteriorizar as 
realidades mais 

profundas e mais 
consistentes da 
interioridade. 

É congregar, unir, 
comungar, fortalecer, 

oferecer. 

A CELEBRAÇÃO 

É acolhimento e escuta 
do Senhor 

É deixar-se comover 
interiormente com os 

dons e partir. 



Figuras de referência para o caminho e para a celebração da vida na fé:  

•Maria, que transporta Jesus no seu ventre, quando visita Isabel, e rejubila 

no Senhor; 

•Isabel, prima de Maria, que acolhe o Senhor e exulta de alegria;  

•Jovens santos: Domingos Sávio, Laura Vicunha, Zeferino Namuncurá, 

Fernando Caló, Francisco e Jacinta Marto, que “celebram a alegria” da 

santidade, pelos momentos que lhes foram dados viver no encontro com 

Jesus;  

•Patronos da JMJ 23: S. João Bosco e restantes.  

https://wyddonbosco23.pt/ 
 

https://www.lisboa2023.org/pt/lisboa2023/os-patronos 
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Do Evangelho de S. Lucas 
 
Por aqueles dias, Maria levantou-se, foi 
apressadamente para a montanha, para 
uma cidade de Judá ́ , entrou na casa de 
Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, 
quando Isabel ouviu a saudação de Maria, 
a criança saltou no seu ventre e Isabel 
ficou cheia do Espírito Santo. Levantando, 
então, a voz com um forte brado, disse: 
«Bendita és tu entre as mulheres, e 
bendito o fruto do teu ventre! De onde me 
é dado que venha ter comigo a mãe do 
meu Senhor? Eis que, quando chegou a 
voz da tua saudação aos meus ouvidos, a 
criança saltou de júbilo no meu ventre. 
Feliz aquela que acreditou, porque se 
consumará o que lhe foi dito da parte do 
Senhor!» (CEP, Os quatro Evangelhos e os 
Salmos, 2019). 



O tema pastoral “Levanta-te e Celebra” 
recorda-nos a importância vital que a 
comemoração tem na vida humana. A 
celebração é “alimento” para o psíquico 
e para o espírito, dá novas forças à vida 
humana que precisa de momentos de 
paragem, reflexão e celebração do 
vivido. Reativa pensamentos positivos e 
emoções como a alegria, o entusiamo e 
estimula o desejo. Celebrar é dar-se a 
oportunidade de sair de si e de 
experimentar a comunhão com os outros 
e com o sobrenatural que nos envolve, o 
Mistério divino.  



Dom Bosco ensinou-nos o 
valor da pedagogia da festa, da alegria, 
da espiritualidade da vida com 
sentido. No sistema preventivo 
encontramos a pedagogia e a 
espiritualidade salesiana do equilíbrio 
entre alegria, celebração e compromisso. 
Trata-se de um meio pedagógico de 
intervenção educativa que valoriza o 
ponto de partida em que cada um se 
encontra, para o fazer mover a uma 
celebração da aprendizagem de quanto 
temos de riqueza e de sabedoria a viver. 
Quem educa celebra. 



Na escola de Dom Bosco, o educador salesiano 
cultiva em si algumas atitudes que favorecem a 
alegria e a comunicam aos outros:  
1. A confiança na vitória do bem: «Em cada 

jovem, mesmo no mais infeliz – escreve Dom 
Bosco – há um ponto acessível ao bem; o 
primeiro dever do educador consiste em 
procurar esse ponto, essa corda sensível do 
coração, e tirar proveito dela».  

2. O apreço pelos valores humanos: o discípulo/a 
de Dom Bosco acolhe os valores do mundo e 
recusa lamentar-se do seu tempo; guarda tudo 
o que é bom. 

3. A educação para as alegrias quotidianas: é 
necessário um paciente esforço de educação 
para aprender, ou reaprender, a apreciar, com 
simplicidade, as múltiplas alegrias humanas 
que o Criador coloca diariamente no nosso 
caminho.  





O logotipo da WYD Don Bosco 23 (plataforma para a JMJ 
2023 dos Salesianos) é o logotipo do tema pastoral 2022-
2023, ‘Levanta-te e celebra’ e é inspirado nas figuras de 
São João Bosco e de Maria Auxiliadora. 
 

Como base de toda a figura, o manto de Maria surge a 
abraçar e envolver todos os outros elementos:  
Qualquer jovem que entra numa casa salesiana fá-lo 
conduzido por Maria Auxiliadora e fica protegido sob o 
seu manto.  
Esta figura também nos recorda a forma da coroa, um 
símbolo que destaca e representa a figura de Maria 
Auxiliadora e a sua realeza celestial. Dentro do manto e 
coroa descobre-se também a letra M (de Maria). 
 



O tricórnio, característico e distintivo de Dom Bosco, surge 
sobre a letra M, que nos recorda também a corda 
suspensa entre duas árvores que o santo da juventude 
usava para os seus truques e habilidades de saltimbanco 
que conquistavam o coração dos que assistiam aos 
espetáculos.  
 
Estes dois símbolos (a corda e o tricórnio) fazem a ligação 
entre dois períodos marcantes da vida de Dom Bosco: 
1. Pelos 11-12 anos, o seu protagonismo juvenil e da 

ocupação para os colegas através da pregação, da 
oração e das diversões, incentivado por aquilo que a 
Senhora no sonho lhe tinha dito;  

2. O Oratório de São Francisco de Sales, onde o sacerdote 
João Bosco, de batina e tricórnio, na Igreja, na sacristia, 
nas salas de aula e no recreio era referência para todos 
os jovens pobres e abandonados da cidade de Turim. 



Outra forma de compreender este elemento : 
 Duas figuras (uma maior à direita, outra menor à esquerda cor 

branca) podem sugerir o adulto/educador e o jovem que 
se encontram graças ao carisma salesiano e que, em 
comunhão, vivem e descobrem a figura de Maria, Mãe 
de Jesus. O educador ajuda o jovem a levantar-se e a 
celebrar a alegria da fé. 
 

 A faixa amarela, que surge do lado direito do logótipo, 
sugere um movimento ascendente, que nos convida a 
levantar, a partir apressadamente e nos encaminha para 
a JMJ Lisboa 2023. Fora da mancha principal, relembra-
nos o convite a percorrer o caminho que é  para todos, 
mais perto ou mais afastados da Igreja.  



As cores (verde, vermelho e amarelo) evocam a 
bandeira portuguesa e, por esta via, uma aproximação 
ao logo oficial da JMJ 2023.  
 
Este logotipo é particularmente significativo pois leva-
nos em direção à Jornada Mundial da Juventude Lisboa 
2023 que conta com São João Bosco como um dos 
patronos.  
 
Em resumo, o logotipo apresentado revela que com 
Maria, unidos na espiritualidade salesiana, levamos 
Jesus a todos, na alegria da celebração da Jornada 
Mundial da Juventude. 




