OPERACIONALIZAÇÃO
D O P L A N O P A S T O R A L 2019-2020
Secretariado Diocesano da Educação Cristã / Catequese

COMO OS RAMOS NA VIDEIRA
Todos filhos de Deus
Iniciação: uma iniciativa divina e uma resposta humana
Acolhendo o plano pastoral e nele, especificamente, o objetivo que é proposto para a pastoral do anúncio da fé:

Crescer na fé batismal, através de uma renovada iniciação cristã, unitária e coerente,
num caminho de formação e amadurecimento.
O Secretariado Diocesano da Educação Cristã propõe e propõe-se, entre outros:

1…….TEMAS PARA REFLETIR, a partir do texto bíblico e dos documentos do magistério:
- o mistério da paternidade divina e da maternidade da igreja a partir do batismo;
- o batismo e a partir deste, especificamente, a dimensão de filiação, de fé batismal, de “regeneração”,
de identidade cristã, de eclesialidade e de vocação à santidade e à missão;
- o Espírito Santo como “agente principal da evangelização” (EN nº 75);
- o processo de iniciação cristã a partir do RICA e de outros documentos do magistério e as suas
implicações nas práticas catequéticas;
- a catequese como processo de iniciação cristã no seio de uma comunidade cristã, numa conceção
sacramental da mesma, entendendo-se, toda ela, como espaço de iniciação (CEP, Para que acreditem e tenham
vida, 5; CT, 72);
- o catequista ao serviço do Espírito Santo, testemunha e mistagogo, rosto e porta-voz da Igreja, que
acompanha o processo de iniciação de cada pessoa e que vive, com o grupo, a vocação universal à
santidade;
- uma pedagogia catequética ao serviço da fé, em que a experiência de vida do catequista e dos
destinatários se confronte e se configure com a experiência que a Igreja faz do Evangelho;
- uma catequese da infância e da adolescência que integre no seu itinerário a formação/catequese dos
adultos (famílias) e faça parceria, com eles, no processo de iniciação;
- uma catequese de adultos que acompanhe o processo de apropriar-se da herança cristã em ordem a
acolher a ação de Deus, assumir a identidade cristã em todos os aspetos da vida e inserir-se na
comunidade …

2…. FORMAÇÃO ESPECÍFICA para catequistas
▪
▪

Curso “Ser catequista” (antigo curso de iniciação) – nível vicarial
Curso Geral – estágios – nível paroquial

3…. FORMAÇÃO COMPLEMENTAR para catequistas – no CCC
Sábado - 8.30-9.20 h (anual)
Sábado - 9.25-11.10 h. (1º Semestre)
Sábado - 11.15-13.00 h. (1º Semestre)
Sábado - 9.25-11.10 h. (2º semestre)
Sábado – 11.15-13.00 h. (2º semestre)

Liturgia I: O Diálogo de Deus com o seu Povo
Introdução à Sagrada Escritura
História da Igreja I: Época Antiga e Medieval
Sagrada Escritura II: O Evangelho e os Evangelhos
Teologia Moral I: Moral Fundamental
Inscrições até 31 de julho, 3 a 28 de setembro no SDEC e no Centro de Cultura Católica

1

4…… JORNADAS CATEQUÉTICAS
As XVI Jornadas Catequéticas realizar-se-ão dia 11 de julho no Seminário de Vilar.

5…FORMAÇÃO e acompanhamento dos catequistas da adolescência - projeto «Say yes»
Foram criados 3 centros de formação e acompanhamento para os catequistas da adolescência. Neles
será trabalhado especificamente o projeto «say yes» com vista às JMJ de Lisboa de 2022. A partir deste
projeto já se procuram processos para a renovação da catequese da adolescência como o propõe a
Comissão para a Educação Cristã e Doutrina da Fé nos últimos documentos.
28 de setembro
28 de setembro
12 de outubro

das 9.30 às 12.30h
das 15.00 às 18.00h
das 17.00h às 20.00

Centro Pastoral de Amarante
Seminário de vilar – Porto
Centro Paroquial de São João da Madeira

2º Encontro – Apresentação da “metodologia de projeto”, indicações práticas e partilha de materiais

8 de novembro
9 de novembro
15 de novembro

das 21.00 às 23.00h
das 21.00 às 23.00h
das 21.00 às 23.00h

No centro social de Paredes
Seminário de vilar
No centro de São João da Madeira

3º Encontro – Indicações práticas “Pedagogia do serviço”, indicações práticas e partilha de materiais
das 9.30 às 12.30h
Seminário de vilar
11de janeiro
das 17.00 às 20.00h
No centro social de Paredes
11 de janeiro
das 17.00 às 20.00h
No centro de São João da Madeira
18 de janeiro
4º Encontro – A catequese como ENCONTRO e INICIAÇÃO, indicações práticas e partilha de materiais
das 21.00 às 23.00h
Seminário de vilar
6 de março
das 21.00 às 23.00h
No centro de São João da Madeira
7 de março
14 de março
das 21.00 às 23.00h
No centro social de Paredes
Outras datas serão agendadas a partir de março.
Se os catequistas não tiverem a possibilidade de participarem na formação da sua zona, poderão participar num
outro local.

6…… FORMAÇÃO de catequistas da adolescência –Secretariado da Juventude em parceria com o SDEC
Para obter mais informação consultar o site do Secretariado da juventude. Esta formação destina-se a
Animadores de Jovens, Coordenadores de Acólitos, Catequistas da Adolescência, Chefes de Escuteiros, etc…
19 Out 2019 | Região Pastoral Norte - (SDPJ/SDEC)
(Horário: Das 10 horas às 18 horas; Local: ver site da SDPJ )

09 Nov 2019 | Região Pastoral Sul - (SDPJ/SDEC)
(Horário: Das 10 horas às 18 horas; Local: ver site da SDPJ)

23 Nov 2019 | Região Pastoral Nascente - (SDPJ/SDEC)
(Horário: Das 10 horas às 18 horas; Local: ver site da SDPJ)

7 Dez 2019 | Região Pastoral Grande Porto - (SDPJ/SDEC)
(Horário: Das 10 horas às 18 horas; Local: ver site da SDPJ)

7…. ENCONTROS para adolescentes do 9º ao 11º anos (mais de 15 anos) e para catequistas jovens
Tendo em conta a finalidade educativa e a necessidade de assegurar a continuidade entre a catequese
da adolescência e a integração nas propostas da pastoral juvenil, propõe-se que se integrem,
progressivamente, os catequizandos nas propostas dos Secretariados da Juventude. Os catequistas
jovens são também eles convidados a participar. Para mais informações consultar o site da Pastoral
Juvenil.

Out-Jul | ORAÇÕES TAIZÉ TAIPAS @ Igreja S. José das Taipas, Porto
(habitualmente na 3ª quarta-feira de cada mês, às 21h30) (+ infos: https://www.facebook.com/taize.porto/ )

28 Dez 2019 - 1 Jan 2020 | Peregrinação da Confiança Taizé (Wroclaw - Polónia)
22 Jan 2020 | Oração Taizé Taipas

(+ infos: https://www.facebook.com/taize.porto/ )
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04 Abr 2020 | DIA DIOCESANO DA JUVENTUDE 2020

(+ infos: https://www.facebook.com/taize.porto/ )

(Santuário do Monte da Virgem – Vila Nova de Gaia)

05 Abr 2020 | DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE 2020

(+ infos: https://www.facebook.com/taize.porto/ )

(Missa de Domingo de Ramos – Sé do Porto)

2-3 Mai 2020 | FÁTIMA JOVEM 2020
08 Mai 2020 | Caminhada da Fé Região Pastoral Norte (+ infos: https://www.facebook.com/taize.porto/ )
22 Mai 2020 | Caminhada da Fé - Região Pastoral Sul (+ infos: https://www.facebook.com/taize.porto/ )
05 Jun 2020 | Caminhada da Fé - Região Pastoral Nascente (+ infos: https://www.facebook.com/taize.porto/ )
19 Jun 2020 | Caminhada da Fé - Região Pastoral Grande Porto (+ infos: https://www.facebook.com/taize.porto/ )

8…. FORMAÇÃO para quem acompanha famílias com crianças da 1ª infância atá à sua inserção na
catequese:
Está a ser prepara um projeto formativo em ordem a preparar catequistas para acompanharem as
famílias, com crianças com menos de 6 anos. Em tempo oportuno serão divulgadas informações no
Facebook: Catequese Diocese do Porto.

9…. PROJETO da Infância/Adolescência Missionária:
O projeto da «Infância Missionária» é dinamizado pelo Secretariado das Missões e pelo Secretariado da
Iniciação Cristã. Ele pretende enriquecer o projeto catequético nacional permitindo que os
catequizandos não só conheçam a missão evangelizadora da Igreja mas se impliquem e participem da
mesma (Cf. Revista A Mensagem nº 432- a mesmo pode ser solicitada no SDEC).

10…. CATEQUESE/FAMÍLIA – é urgente implementar processos
Catequese Intergeracional – para uma catequese missionária: É um projeto delineado e construído a
partir da realidade de cada grupo de catequese e das suas famílias (Cf. CAEJC 41). Pode ser solicitada
informação e algum material, junto do SDEC.
Catequese Familiar: É um projeto delineado e construído a partir dos materiais da catequese da infância
(catecismos e guias) que contemplam as exigências pedagógicas de uma tarefa desenvolvida em família,
na família e com a família (Cf. CAEJC 42). Material disponível no depósito de catecismos em Vilar.
Escola Paroquial de Pais: A Escola Paroquial de Pais é um projeto inspirado num modelo de catequese
de adultos, especialmente direcionado para os pais que pedem a educação cristã dos seus filhos (Cf.
CAEJC 41). Material disponível no depósito de catecismos em Vilar.

11…. LEITURA ORANTE da PALAVRA na Catequese
Proposta de formação sobre o método da Leitura Orante da Palavra com intencionalidade
catequética/pedagógica enquadrada no aprofundamento bíblico e no desenvolvimento das competências
espirituais (projeto de interioridade), de acordo com o último documento da CEP. Pode ser solicitado junto do
SDEC pelas paróquias/vigararias.

12…. FORMAÇÃO PERMANENTE
A formação permanente do catequista realiza-se, essencialmente, a nível paroquial e vicarial.

13…. OUTRAS propostas
Ao longo do ano surgirão outras propostas pontuais de acordo com o Plano Pastoral. As mesmas serão
divulgadas no Facebook: Catequese Diocese do Porto
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