
O lema «Põe-te a caminho» impulsiona-nos para o dinamismo e para 
o movimento. É por isso que o cartaz expressa as seguintes ideias e 
dimensões para o nosso trabalho:
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 Mover-se é vital

Tudo está em movimento e isso é necessário para que continue a haver vida: a 
rotação e a translação terrestres, a órbita lunar, as placas tectónicas, o ciclo da 
água: estes movimentos são imprescindíveis para o equilíbrio.

Nas pessoas também há movimentos vitais: a respiração ou o piscar dos olhos 
e o movimento de engolir ou digerir os alimentos.

Mover-te para mudar 

Quando te moves, transformas-te: trata-se de algo pessoal, de tomar 
consciência dos nossos valores, das nossas luzes e das nossas sombras. 

Quando te moves, tens a oportunidade de mudar o ambiente à tua volta, mexer 
na realidade que te rodeia. 

Quando moves uma parte da realidade, tu transforma-la e fazes isso a partir da 
convicção de que mudar é bom para ti e para a sociedade, para as pessoas que 
partilham o teu quotidiano. 

Põe-te a caminho! 

Trata-se de uma ação reflexiva: “põe-te” a ti próprio “a caminho”. Tu és o 
protagonista da tua vida. Este é um chamamento a:

Despertar-T E: trata-se de tomar consciência da realidade tanto pessoal como 
social, de grupo; dar-se conta dos desafios, das oportunidades e das fraquezas; 
partir do mundo do sonho, entendido como o irreal, para entrar no mundo 
do sonho, entendido como um projeto, embora seja difícil ou aparentemente 
impossível. 

Lema e Cartaz
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COM O QUE É QUE SONHAS? 
Levantar-T E: sabes que tu podes ser mudança para ti próprio e para a realidade 
que te rodeia. Toma a decisão de te pôr em movimento, não como ator passivo, 
mas sim como protagonista da tua história. Claro que há sempre a possibilidade 
de ficar deitado mas sabes que assim não há nenhuma possibilidade de 
mudança.

PARA QUE É QUE T E LEVANTAS?

Encaminhar-T E:
O caminho é mais importante do que a meta em si própria. Caminhar é dar 
passos, às vezes para a frente e outras para atrás. Passos dados com alegria, 
com firmeza, com paixão, com dúvidas, com segurança, acompanhado ou 
sozinho… o importante é dar o passo.

COMO SÃO OS T EUS PASSOS?
Como um barco em mar alto que não navega à deriva, mas sim seguindo os 
faróis dos portos, tu encaminhas-te encontrando pontos de referência na vida 
que te situam e te orientam para tomar as tuas próprias decisões sobre o 
caminho a seguir.

QUE DIF ICULDADES E DÚVIDAS ENCONT RAS NO T EU CAMINHO?

Enganar-T E: pôr-se a caminho implica muitas vezes enganar-se, encontrar 
dificuldades, ter momentos de desânimo, sentir-se aparentemente defraudado 
por si próprio ou pelos outros. 

O QUE OU QUEM É QUE É UM PONT O DE REF ERÊNCIA PARA T I?

Levantar-T E: aprender com os erros e retomar o caminho com mais força. 

EM QUÊ OU EM QUEM É QUE APOIAS PERANT E AS DIF ICULDADES?

Deter-T E: trata-se de tomar consciência do caminho feito, avaliar os resultados 
e os pontos que não te foi possível atingir, dar-te conta da mudança realizada, 
tomar ar, descansar, contemplar, rezar, oferecer a ti próprio momentos só para 
ti, encontrar momentos de silêncio: estar consciente do aqui e do agora. 

QUAL É O T EU AQUI E AGORA?



Como um tabuleiro de jogo: outra ideia que se integra 
no cartaz é a do tabuleiro de jogo em que cada casa 
representa uma situação ou um aspeto simbólico que se 
pode extrapolar para as nossas próprias vidas. O nosso 
Deus encarna na nossa situação de vida concreta e nas 
nossas opções. Portanto, os elementos do tabuleiro de 
jogo ajudam-nos a refletir sobre a forma como nos pomos 
a caminho, porque é que nos pomos a caminho e para que 
é que nos pomos a caminho, e se esse andar é realmente 
significativo nas nossas vidas. 

As personagens do cartaz expressam diferentes atitudes 
perante a vida. A nossa realidade é dinâmica, flutuante, 
imediata. A nossa vida traz consigo uma diversidade de 
experiências no nosso caminhar, crescer, cair, refletir, 
recomeçar, levantar-se…. Perante a própria vida, o que 
muda é a atitude pessoal. Como é que nos situamos? 
Como é que nos pomos a caminho?

A espiral como uma metáfora do dinamismo 
na própria vida na nossa dimensão 
vocacional. Assim imaginamos o movimento 
vocacional como um dinamismo da pessoa 
que se concretiza de dentro para fora e vice-
versa. No cartaz encontramos uma seta 
em forma de espiral que convida a realizar 
na vida movimentos que saem do próprio 
discernimento interior para dar respostas ao 
exterior de uma forma comprometida. Dito de 
outra maneira, pôr-se a caminho com sentido, 
encontrar sentido para a própria existência a 

partir do movimento que nos propõe Jesus de Nazaré nas nossas vidas. 

CARTAZ
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