#catequese em família
Em tempo de confinamento
SDEC – Diocese do Porto

Todos família, todos irmãos!
«Seja este um ano fecundo na tomada de consciência de que nada nem ninguém substitui a família
enquanto destinatária da solicitude amorosa do Pai que a convida à sua intimidade. Mas, igualmente, de
que ela é o sujeito mais ativo e a primeira protagonista na evangelização dos seus membros, como a
longa história da Igreja o demonstra.»
Dom Manuel Linda

Estes tempos de confinamento…
---toca-nos, acompanhar as famílias na tarefa de educar os filhos na fé sabendo que o processo
catequético tem como finalidade o «encontro com Jesus Cristo» e que a «presença do Senhor
que habita na família real e concreta, com todos os seus sofrimentos, lutas, alegrias e
propósitos diários (Amoris Laetitia 315)».
---toca-nos reforçar, oferecer sugestões e acompanhar a experiência de fé no seio familiar tais
como: a vivência da liturgia, da oração, da leitura da Palavra, da revisão de vida, da reflexão
sobre o sentido da existência e dos acontecimentos…
---toca-nos recriar a catequese para que ela possa vir a ser uma catequese familiar,
intergeracional em que a família viva com alegria o seu papel e a sua responsabilidade na
iniciação à vida na fé.

Catequese em família – acompanhada pelo catequista
Algumas sugestões
1…… Materiais – guia da catequese familiar:
O SNEC disponibiliza para os pais o «guia dos pais» do 1º ao 6 volume. Nesse material, as
catequeses estão preparadas de forma a que sejam vividas em família. Cabe ao catequista
acompanhar os pais tendo, ele também, um guia de apoio. O material está disponível no
depósito de catecismos em Vilar.

2……. Materiais para uma catequese em família a partir dos catecismos:
Na impossibilidade de fazer catequese presencial, devido à situação pandémica e tendo em
conta que as famílias têm em sua posse os catecismos, as «Paróquias de Vale do Odres e
Tâmega», preparam cada semana, um guião/planificação para que a catequese seja feita em
família, do 1º ao 10º ano.
Os catequistas acompanham a missão dos pais através do telefone, redes sociais e, para quem
participa na eucaristia, e não tem acesso a meios digitais, através do contacto pessoal, tendo
em conta as normas sanitárias.
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O Material, preparado pelos catequistas, das dez paróquias com a ajuda da equipa de pastoral,
está disponível na pasta «arquivo» do blogue «https://paroquiasodrestamega.blogspot.com/» .
Para o fazerem chegar às famílias os catequistas recorrem às redes sociais e à entrega do guião
impresso, na eucaristia, para quem não tem acesso à Internet.
Este material é uma mais valia para os grupos que não têm possibilidade de fazer uma
catequese presencial. Todavia, utilizar este material supõe apresentar o mesmo ao pároco para,
com ele, analisar o mesmo e delinear o modo de entrega e acompanhamento. O Blogue sugere
processos de implementação desta forma de catequese familiar.

Propostas para fortalecer a família como Igreja Doméstica
«1. Escutar as famílias, as suas sugestões, descobrir as suas dificuldades e êxitos alcançados…
2. … Pede-se que os educadores cristãos cultivem uma relação cordial, de proximidade e de
abertura uns com os outros, com a comunidade, com a família e com as Instituições educativas
e chamem mesmo novos colaboradores…
3. … consciencializar as famílias de que estamos a viver uma mudança de época e, portanto,
precisamos de descobrir em conjunto caminhos novos para preparar o futuro. (…) Para
descobrir caminhos novos são importantes testemunhos concretos vividos e apresentados por
famílias.
4. A dimensão espiritual ou mística precisa de estar sempre presente nos momentos de
encontro familiar…
5. Proporcionar às comunidades e às famílias subsídios digitais de qualidade, práticos e
acessíveis para a educação cristã. Dialogar com as famílias a possibilidade de alternar a
catequese presencial na paróquia com a formação em família sem esquecer a necessidade da
sistematização da formação que identifica a catequese.»
NOTA PASTORAL
Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé
SEMANA NACIONAL DA EDUCAÇÃO CRISTÃ

Para os catequistas a fazerem catequese online
Recorda-se que, não sendo apenas um espaço de comunicação de conteúdos, todo o encontro
de catequese deve orientar-se de forma a proporcionar o ENCONTRO com Jesus Cristo, a
conversão de vida e a inserção/comunhão na comunidade... Sugere-se pois:
▪ utilizem as várias ferramentas para realizar o encontro de catequese online;
▪ mantenham e reforcem o vínculo com os catequizandos, entre os catequizandos e com
as suas famílias através de contactos, utilizando as várias ferramentas disponíveis;
▪ informem o grupo e convidem a participar nas várias ações/celebrações que a Igreja
vive. Existem muitas propostas on-line, seja nível paroquial, diocesano ou da igreja
universal…
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▪ sugiram propostas que incentivem as famílias a «serem Igrejas doméstica, a viverem
momentos de oração, a lerem a Palavra, a acompanharem a liturgia, a assumirem gestos
de serviços aos outros, atitudes ecológicas (ver proposta do SDEC no revista A
MENSAGEM online- no site: www.catequeesedoporto.com )….
▪ proponham projetos de serviço quer, no seio familiar, quer com os vizinhos (sugestão
importante para os adolescentes). Atendendo às limitações que o confinamento impõe,
sugere-se que se utilizem as redes sociais e o telefone: por exemplo, cada grupo ou
membro do grupo:
-responsabilizar-se por entrar em contacto com pessoas que vivem sós, ou
pessoas com dificuldades;
-colocarem mensagens à janela, nas portas, saudarem as pessoas que passam,
desde a janela…
-criarem e partilharem nas redes sociais mensagens de vida, frases do
Evangelho…
-criarem pequenos vídeos sugestivos com testemunhos, contos, parábolas…
IMPORTANTE:
Todavia, é necessário ter em conta que muitas famílias asseguram simultaneamente o
«teletrabalho» e o acompanhamento escolar dos seus filhos. Por este motivo, é necessário não
as sobrecarregar com constantes solicitações e multiplicação de encontros. Algumas já se
manifestaram neste sentido.
Assim propõe-se que o catequista proporcione um encontro semanal e um projeto (facultativo)
que ajude as famílias a viverem a fé o seu dia a dia.

Algumas das ferramentas disponíveis
Acompanhar família e catequizandos ou fazer catequese online:
- telefone sem acesso à internet (há zonas em que as famílias não têm acesso à internet e a
meios técnicos)
- a aplicação Facebook: permite formar grupo e partilhar, entre todos, mensagens, imagens,
vídeos e documentos em PDF - https://pt-pt.facebook.com/
– a aplicação WatsApp: permite formar grupo e partilhar, entre todos, mensagens, imagens,
vídeos e documentos em PDF - https://www.whatsapp.com/
– a plataforma Google Hangouts: possibilita conversas em grupo e inclui mensagens
instantâneas, chat de vídeo, SMS e VOIP - https://hangouts.google.com/
– a plataforma Skype: esta permite chamadas de grupo, enviar mensagens, partilhar
documentos - https://www.skype.com/pt/
– a plataforma Teams: permite estabelecer comunicações unificadas, oferecendo
funcionalidades como chat, reuniões, chamadas, colaborações, integração de aplicações ou
armazenamento de arquivos - https://products.office.com/pt-pt/microsoft-teams/ downloadapp
– a plataforma Zoom: oferece a possibilidade de vídeo e áudio, conferências online para
grupos, até 100 participantes, tem o limite de 40 min, gratuitos- https://zoom.us/download
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Formação de catequistas: ferramentas web
O SDEC, da diocese do Porto disponibiliza
Um itinerário formativo para utilizar as novas ferramentas digitais. O programa e ficha de
inscrição está disponível no site do SDEC: www.catequesedoporto.com.

Partilha de experiências, materiais, testemunhos
O SDEC criou três grupos no Facebook para proporcionar um espaço de partilha de materiais,
experiências e testemunhos de catequistas, dos catequizandos e das famílias. Com o objetivo
de reforçar a comunhão, divulgar BOAS NOTÍCIAS, motivar, incentivar, partilhar com os que
sentem mais dificuldades… Os catequistas têm revelado gestos fabulosos e realizado atividades
profundas e criativas. Nestes tempos precisamos de nos ajudarmos uns aos outros.
Faça-se amigo publique:
1.... Catequese da infância: partilha criativa
https://www.facebook.com/groups/catequese.criativa.Porto/
2.... Catequese da adolescência: partilha criativa
https://www.facebook.com/groups/catequese.adolescencia.sdec.Porto/?ref=bookmarks
3... Família vive e educa na fé: partilha criativa
https://www.facebook.com/groups/familias.sdec.Porto/
4... Catequese Diocese do Porto (Facebook geral do SDEC- ao serviço da catequese há vários
anos)
https://www.facebook.com/sdec.porto/
6… Encontrará também material no site: www.catequesedoporto.com
7… Terá acesso on-line à nossa revista: «A Mensagem» - informaremos nas redes sociais a sua
publicação (3 por ano).
Acompanhe-nos nas redes sociais pois através delas, regularmente, partilhamos propostas.

Em comunhão e ao serviço na missão
Secretariado Diocesano da Educação Cristã
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