P L A N I F I C A Ç Ã O - 2012-2013

I. Formação Específica para catequistas
▪
▪
▪

Curso de Iniciação – nível vicarial
Curso Geral – nível vicarial
Estágios do Curso Geral – nível vicarial

II. Formação complementar – para quem concluiu o Curso Geral – no CCC
Sábado - 8.30-9.20 h (anual)

Teologia Pastoral

Sábado - 9.25-10.15 h. (anual)

Sagrada Escritura III: São Paulo no seu Tempo e nos seus Escritos

Sábado - 10.20-11.10 h. (anual)

História da Igreja III: Época Contemporânea

Sábado - 11.15-13.00 h. (1º semestre)

Psicologia do Desenvolvimento

Sábado - 11.15-13.00 h. (2º semestre)

Pedagogia e Educação da Fé

Inscrições Até 31 de julho de 3 a 28 de setembro no Centro de Cultura Católica da Torre da Marca.

III. Formação Permanente específica para o Ano da Fé
Será disponibilizado no site do SDEC (em setembro) um percurso formativo para os catequistas,
a realizar em cada paróquia, a partir da Carta dos Bispos do Porto, para o “Ano da Fé”.

IV. Formação Permanente – continuidade do plano trienal
Este projecto formativo tem em conta os critérios enunciados no número 237 do Directório Geral da
catequese. Serão tidos em conta essencialmente os seguintes:
« Formar catequistas para as necessidades evangelizadoras deste momento histórico, com os seus
valores, desafios e sombras, (..) dotados de uma profunda fé, de uma clara identidade cristã e
eclesial e de uma profunda sensibilidade social, para enfrentarem esta tarefa.
Formar catequistas, para que sejam capazes de transmitir, não apenas um ensino, mas também uma
formação cristã integral, desenvolvendo «tarefas de iniciação, de educação e de ensino» . Dito por
outras palavras: são necessários catequistas que sejam, ao mesmo tempo, mestres, educadores e
testemunhas.»
A formação dos catequistas compreende diversas dimensões, por isso deverá:
«-ajudar o catequista no seu amadurecimento como pessoa, como pessoa de fé e como apóstolo.
-ter em conta aquilo que o catequista deve saber, para bem realizar a sua tarefa. Esta
dimensão, impregnada pela dupla fidelidade à mensagem e à pessoa, requer que o catequista conheça
adequadamente a mensagem que transmite e, ao mesmo tempo, o destinatário que a recebe, para além
do contexto social em que este vive.
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-ter em conta a dimensão do saber fazer já que a catequese é um acto de comunicação. A
formação tende a fazer do catequista um «educador da pessoa humana e da vida da pessoa» ( DGC 238)
Tema para 2012/2013: Creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo
a- O plano de Formação Permanente será realizado a nível vicarial, de acordo com a realidade de cada
centro
b- A nível diocesano: o PFP realiza-se no Seminário de Vilar
Novembro/Dezembro
6 de Novembro - 21.00 -23.00

Bíblia

Janeiro/Fevereiro/Março
15 de Janeiro - 21.00 -23.00

13 de Novembro -

21.00 -23.00

Bíblia

22 de Janeiro - 21.00 -23.00

18 de Novembro -

9.00 -13.00

Bíblia

29 de Janeiro -21.00 -23.00

20 de Novembro -

21.00 -23.00

Desen. P. S.
Desen. P. S.

Alternativa para quem não tem possibilidade à noite

Bíblia

2 fevereiro -

Desen. P. S.

Desen. P. S.

16.00 – 21.30

Ficha de inscrição solicitar para o mail: sdecportosecretaria@gmail.com

V. Outros encontros/ Formações
5, 6 e 7 de Outubro
Em Fátima

Jornadas Nacionais de Catequistas

Setembro e outubro

Abertura do Ano Catequético

Mais informações, em tempo oportuno nas notícias do Site
A realizar nas comunidade. Proposta do Rito de envio em cada comunidade site:
www.catequesedoporto.com

6 de novembro
das 21.00 às 22.00

A Fé Professada - P. Emanuel Brandão de Sousa

Dezembro

Semana do Anúncio e Cordão de Luz

Centro de Cultura católica, no contexto do Ano da Fé: Formação permanente

A realizar ao longo duma semana, durante o mês, de acordo com a planificação de cada
paróquia (na continuidade da “Missão 2010” – desafio especial em “Ano da Fé” para a catequese)

A Fé Vivida - Cón. Jorge Teixeira da Cunha

8 de janeiro
das 21.00 às 22.00

Centro de Cultura católica, no contexto do Ano da Fé: Formação permanente

5 de fevereiro
das 21.00 às 22.00

A Fé Rezada - Maria do Rosário Soveral

18 ou 19 de maio
(data a confirmar)

Celebrar o ano da fé -Encontro diocesano para os catequistas

30 de Junho
Domingo

Evangelho de campo

19, 20 e 21
Julho
13 de Julho

de

Centro de Cultura católica, no contexto do Ano da Fé: Formação permanente
Em momento oportuno serão divulgadas informações através do site

-Mais informações, em tempo oportuno nas notícias do Site

IX. Jornadas de Verão - Mais informações, em tempo oportuno nas notícias do Site
III.Mini-Jornadas de Verão -Mais informações, em tempo oportuno nas notícias do Site

VI. Catequese/Família
Os grupos de catequese ou paróquias que estão a desenvolver um projeto (ou algumas atividades) com a
família, são convidados a participar em encontros para em conjunto:
▪ Partilhar experiências
▪ Partilhar materiais
▪ Partilhar dúvidas
▪ Enriquecer-se e formar-se…
Encontro no Seminário de vilar:
Sábado, 17 de Novembro, das 18.00 às 20.30
A partir deste encontro serão marcadas outras datas
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VII. Catequese da adolescência
Os grupos de catequese ou paróquias que estão a desenvolver um projeto (ou algumas atividades) com
adolescentes, são convidados a participar em encontros para em conjunto:
▪ Partilhar experiências
▪ Partilhar materiais
▪ Partilhar dúvidas
▪ Enriquecer-se e formar-se…
Encontro no Seminário de vilar:
Quinta, 22 de Novembro, das 21.00 às 23.00
A partir deste encontro serão marcadas outras datas

«Vinde e vereis.»
Foram, pois, e viram onde morava e ficaram com Ele nesse dia.
Jo 1,39

«A formação permanente traduz e realiza em nós a magnífica exclamação de Paulo: “Assim posso conhecêlo a Ele, na força da sua ressurreição e na comunhão com os seus sofrimentos, conformando-me com Ele na
morte, para ver se atinjo a ressurreição de entre os mortos. Não que já o tenha alcançado ou já seja
perfeito; mas corro, para ver se o alcanço, já que fui alcançado por Cristo Jesus” (Carta aos Filipenses 3, 10-12).
Na verdade, só catequizaremos o que conhecermos de Cristo vivo.»
D. Manuel Clemente
Carta aos catequistas, 16 de Julho de 2010

«A atual emergência educativa faz crescer o problema dos educadores que saibam ser testemunhas
credíveis daquela realidade e dos valores sobre os quais é possível fundar tanto a vida pessoal de cada
homem, como os projetos comuns do viver social.(...)
Esta solicitude torna-se para a Igreja de hoje numa tarefa de apoio e formação de tantas pessoas que desde
há muito se empenham nestes trabalhos de evangelização e educação (bispos, sacerdotes, catequistas,
educadores, professores, pais); das comunidades cristãs, chamadas a dar um maior reconhecimento e a
investir maiores recursos nesta tarefa essencial para o futuro da Igreja e da humanidade. É preciso afirmar
claramente a essencialidade deste ministério de evangelização, de anúncio e de transmissão, no interior
das nossas Igrejas. É preciso que cada comunidade reveja as prioridades das suas ações, para concentrar
energias e forças neste esforço comum de “nova evangelização”.»

A Nova Evangelização
para a transmissão da Fé Cristã
Lineamenta
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