PLANIFICAÇÃO

2014-2015

Secretariado Diocesano da Educação Cristã / Catequese
“A formação dos catequistas compreende diversas dimensões. A mais profunda refere-se ao próprio ser do catequista, à sua dimensão
humana e cristã. Em primeiro lugar, a formação deve ajudar o catequista no seu amadurecimento como pessoa, como crente e como apóstolo.
Depois, é preciso 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. Por fim, é preciso 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

I. Formação Específica para catequistas




Curso de Iniciação – nível vicarial
Curso Geral – REGIÃO NASCENTE – Formação sistemática, de outubro a junho
Estágios do Curso Geral – REGIÃO SUL -nível paroquial - Acompanhamento personalizado

II. Formação Complementar para catequistas – para quem concluiu o Curso Geral – no CCC
Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado -

8.30-9.20 h (anual)
9.25-10.15 h. (anual)
10.20-11.10 h. (anual)
11.15-13.00 h. (1º semestre)
11.15-13.00 h. (2º semestre)

III. Formação Permanente-

Liturgia II: A Celebração do Mistério Eucarístico
Sagrada Escritura I: Palavra e Mensagem do Antigo Testamento
História da Igreja II: Tardia Idade Média e Época Moderna
Sacramentologia
O Espírito no Mundo: Espiritualidade Laical
Inscrições até 31 de julho, 1 a 26 de setembro no SDEC e no Centro de Cultura Católica

itinerário de inspiração catecumenal

Proposta de itinerário formativo, de inspiração catecumenal, para catequistas a nível paroquial, tendo com
objectivos: aprofundar a fé, viver uma experiência de oração, criar laços comunitários e partilhar a vida.
Percurso que permite um crescimento pessoal e comunitário para uma maior fidelidade (e renovação) à
missão catequética. Disponível do site: ww.catequesedoporto.com.

IV. Plano de Formação Permanente –

continuação (2011-2015)

O plano de formação permanente é uma proposta de caminho formativo destinado a ser implementado a
nível paroquial e/ou vicarial com vista a criar uma unidade diocesana e permitir uma formação integral para
o catequista, em jeito de itinerário, nas seguintes áreas: Bíblica, Catequética, Desenvolvimento Pessoal e
Social. Este ano, na continuidade dos anos anteriores trabalharemos a partir da finalidade da catequese:

“A finalidade última da catequese é pôr as pessoas não apenas em contacto, mas em comunhão, em
intimidade com Jesus Cristo” (cf. CT5; CUC 426; AG 14)
A nível diocesano o SDEC propõe sobre o tema do ano a continuação do itinerário formativo:
5 de novembro - 21.00 -23.00
12 de novembro - 21.00 -23.00
19 de novembro -21.00 -23.00

Des. P. S.
Des. P. S.
Des. P. S.

21 de janeiro - 21.00 -23.00
28 de janeiro - 21.00 -23.00

Form. bíblica

Catequética

Form. bíblica

4 de março -21.00 -23.00
11 de março - 21.00 -23.00

4 de fevereiro - 21.00 -23.00

Form. bíblica

18 de março 21.00 -23.00

Catequética

8 de fevereiro - 9.30 -17.00-

Form. bíblica

Catequética

Inscrição enviar o nome para o mail: sdecportosecretaria@gmail.com - mais informações no site, em tempo oportuno

V. Outros encontros/ formações
Setembro/Outubro

Abertura do ano catequético: encontros a nível paroquial ou vicarial

3, 4 e 5 de Outubro

Jornadas Nacionais de Catequistas - em Fátima -Informações no Site

Dezembro

Semana do Anúncio e Cordão de Luz
A realizar ao longo duma semana, durante o mês de dezembro, de acordo com a planificação de
cada paróquia (uma experiência de missão para os catequizandos)

28 de junho

Evangelho de campo - Mais informações, em tempo oportuno nas notícias do Site

18 e 19 de Julho

X. Jornadas de Verão - Mais informações, em tempo oportuno nas notícias do Site

18 e 19 de Julho

IV-Mini-Jornadas de Verão - Mais informações, em tempo oportuno nas notícias do Site

VI. Catequese da adolescência – formação específica
Proposta de itinerário formativo, específico para catequistas da adolescência. Pode ser solicitado junto do
SDEC pelas vigararias.
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VII. Catequese da adolescência- continuação da equipa de reflexão
Os grupos de catequese ou paróquias que estão à procura de caminho de renovação da catequese da
adolescência, são convidados:
entre outubro e janeiro: a enviar para o SDEC – os projetos, actividades e reflexões (portosdec@gmail.com)
em fevereiro: Participar nos encontros de partilha e reflexão, no Seminário de vilar:
Sexta, 27 de fevereiro, das 21.00 às 23.00 -A partir deste encontro serão marcadas outras datas
Está a ser criada uma rede de partilha de projetos e reflexão.

VIII. Leitura Orante na 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). Pode ser solicitado junto do SDEC pelas paróquias/vigararias.

IX. Catequese/Formação de adultos
Proposta de itinerário formativo, de inspiração catecumenal, para pequenos grupos de adultos que
pretendam aprofundar a sua fé, experimentar o jeito de SER cristão no quotidiano, viver uma experiência de
oração, integrar-se ativamente na comunidade e partilhar a vida. Disponível do site:
ww.catequesedoporto.com.

X. Catequese/Família - continuação da equipa de reflexão
Os grupos de catequese ou paróquias que estão a desenvolver um projeto (ou algumas atividades) com a
família, são convidados:
entre outubro e janeiro: a enviar para o SDEC – a descrição dos projetos e testemunhos (portosdec@gmail.com)
em fevereiro: Participar nos encontros de partilha e reflexão, no Seminário de vilar:
Sexta, 19 de fevereiro, das 21.00 às 23.00 - A partir deste encontro serão marcadas outras datas

XI. Catequese/Família: Acompanhamento de projetos paroquiais
Atendendo à urgência de integrar a família no processo catequético das crianças e adolescentes e
progressivamente proporcionar um espaço de aprofundamento fé ou de primeiro anúncio às famílias dos
catequizandos, o SDEC disponibiliza um acompanhamento personalizado às paróquias, que estão a
desenvolver ou pretendam criar um projeto catequese/família. Pode ser solicitado o acompanhamento junto
do SDEC.

XII. Catequese familiar
Estão disponíveis para a catequese familiar os seguintes materiais de apoio
1º ano
2º ano
3º ano

Jesus gosta de Mim
Ensina-nos a Rezar
Queremos Seguir Jesus

(ver no depósito de catecismos do SDEC)

- Guia dos Pais + Guia do Animador Familiar
- Guia dos Pais + Guia do Animador Familiar
- Guia dos Pais + Guia do Animador Familiar

XIII. Escola Paroquial de Pais- para orientar encontros com as famílias
Estão disponíveis os materiais de apoio para encontros com Pais dos 1, 2 e 3 catecismos.

XIV. Revista ‘A Mensagem’
Atendendo às características do mundo pós-moderno e à “ complexidade do ato de “comunicação ou
proposta” da fé, a Revista procura propor algumas ferramentas ao serviço da missão catequética. Nela são
editados:
 artigos de reflexão teológica, catequética, pedagógica…;
 propostas diversificadas de projectos, materiais didácticos e partilhas de novas experiências…
 espaços de estudo bíblico e espiritualidade;
Para ser assinante ou obter mais informações consulte o site: www.catequesedoporto.com

XV. Informação/Formação/Partilha “online”
Encontra á disposição dos catequistas o site: www.catequesedoporto.com
e o facebook: Catequese Diocese do Porto

XVI. Formação de formadores
Formação específica, nas várias áreas, destinada à equipa de formadores do SDEC.
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