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Que pode descobrir nas próximas páginas?
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de adultos

Solicitada pelos
interessados
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Solicitada pelos
interessados
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Organizar comunidades / grupos de
partilha de Fé – Vida

LUGAR DE PASSAGEM
da proposta da comunidade
à solicitação do adulto
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Implicar/Oferecer
projectos intergeracionais: Fé – Vida

l

Proposta pelo grupo de
catequistas

ab

Solicitada pelos
interessados

Família / Catequese
parceiros na educação
para chegar à
“comunhão com Jesus Cristo”
e integração na
comunidade

Propor momentos
de experiências de fé
em família

pe

m

Sugerimos-lhe, para melhor usufruir
deste trabalho, ter numa mão a revista
MENSAGEM nº 410, na página 14 e seguintes, e na outra o artigo que se segue.

Fa

tros intergeracionais e nesta colocamos à
disposição do leitor a planificação de um
projeto, planificado e realizado num grupo de catequese, assim como alguns testemunhos dos seus agentes e destinatários.

s
a t e q u e s e d a re

Na revista A MENSAGEM nº 410, de
julho/agosto 2011, foi apresentado o projeto de catequese intergeracional. Ao longo
dos últimos cinco anos, o SDEC tem investigado sobre esta temática e implicado
vários catequistas e paróquias na reflexão
e na implementação da dinâmica intergeracional na catequese. Do caminho andado já se colhem alguns frutos. Em revistas
anteriores editamos esquemas de encon-

Formação
sistemática

Proposta pelo grupo de
catequistas

a/c

PROJETO DE CATEQUESE INTERGERACIONAL

Criar laços
Integrar
a família na dinâmica
catequética

íli

Um Projeto Educativo Comum

o

Família / Catequese

- Tem a possibilidade de ver exemplificada a metodologia de planeamento de
projeto por objetivos num itinerário de
catequese intergeracional (proposta na
MENSAGEM nº 410 de 2011);
- É-lhe oferecida a oportunidade de
analisar a importância de planificar o processo catequético, no início do ano;

ult

Que elementos poderão chamar à
atenção o seu olhar (entre outros)?

- Poderá notar a evolução do grupo se
comparar o diagnóstico feito em 2010/2011
com o diagnóstico do segundo ano feito em
2011/2012, nomeadamente no que se refere à criação de laços, da alteração do olhar
dos pais sobre a catequese e da interação
entre as famílias e a catequese;
- É-lhe possível notar a implicação progressiva dos pais se analisar as atividades
propostas. Nesta planificação verifica-se
a dinâmica da catequese intergeracional,
que se propõe a construir um caminho,
progressivo, de acordo com o perfil do
grupo, e que traça um caminho desde
o criar laços até propor uma catequese
de adultos para as famílias (ver o esquema
abaixo indicado). Este projeto constrói-se
progressivamente. Esperemos que chegue
um dia a criar uma pequena comunidade
de catequese de adultos integrados na paróquia.

oa
d

- Tem a oportunidade de visitar a planificação do trabalho realizado num grupo
de catequese, da Paróquia de Sta Maria
de Campanhã – Porto, desde setembro de
2010. Planificação que espelha a integração da família no itinerário catequético,
ao longo de dois anos;
- Conhecer alguns testemunhos que nos
foram entregues.
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BOM percurso de leitura!!! Aguardamos que nos dê notícias escrevendo para:
portosdec@gmail.com

Criar e fortalecer os laços na família e entre a família e os catequistas
Promover e apoiar o re-despertar da Fé dos pais
Estabelecer relação entre a Fé e a Vida
Promover encontros de formação com e para os pais
Procurar conhecer e compreender a realidade das famílias
Procurar alternativas
Proporcionar apoio e acompanhamento às famílias
Levar os pais a compreender que a catequese é uma prioridade na vida dos filhos
Tornar forte a participação e a colaboração dos pais na catequese dos filhos
Motivar e cativar as crianças
Procurar novas formas e novas maneiras de fazer Encontro
Procurar horários adequados para os encontros e atividades a realizar

Realidade socioeconómica difícil

Outras atividades que ocupam todo o tempo livre das crianças
Catequese não é prioridade para os pais e crianças
Falta de tempo e de interesse dos pais

Objetivos

Falta de vivência cristã nas famílias
Falta de laços familiares e de comunidade

Problemas / Dificuldades

A partir da análise da realidade fez-se a lista das dificuldades e dos problemas detetados nos catequizandos e suas famílias. A partir deles elaboramos os
objetivos, aos quais o grupo de catequistas se propõe chegar para colmatar os mesmos problemas e dificuldades.

2ª Fase – Lista dos problemas e dificuldades e objetivos

Obstáculos / Dificuldades
Falta de vivência cristã nas famílias e conhecimentos doutrinais
Realidade socioeconómica difícil
Outras atividades que ocupam todo o tempo livre das crianças
Catequese não é prioridade para os pais e crianças
Falta de tempo e de interesse dos pais
Falta de laços familiares e de comunidade

Oportunidades
Os pais colocam os filhos na catequese
Facilidade de cativar os pais pelos filhos
Presença dos pais na comunidade (através das várias atividades da
paróquia)
Alguns pais reconhecem a importância da catequese

EDUCATIVO

Externa /
Famílias /
Sociedade

Limitações / Dificuldades
Alguma timidez
Envolvimento em várias atividades (dificuldade na gestão do tempo)
Vícios criados de muitos anos de catequese sem a formação adequada
Falta de tempo

Forças
Boa Vontade e Empenho (Amor à catequese e paixão por Jesus Cristo)
Persistência
Disponibilidade
Boa Formação adquirida ao longo dos anos e durante o ano teórico
Sentido de responsabilidade
Fé no projeto

PROJETO

Interna /
catequista /
Paróquia

ATRAPALHA

UM

AJUDA

–

1ª Fase de Planificação do Projeto – DIAGNÓSTICO – análise da realidade (catequistas / paróquia / famílias)

C AT EQUESE

I. OLHAR A REALIDADE – DIAGNÓSTICO

Catequistas autores do Projeto: Daniel Ferreira; Joana Frutuoso; Eugénia Cardoso; Susana Gomes
Paróquia de St.ª Maria de Campanhã – Porto

Ano de Catequese: 1º Ano

2010-2011

PLANIFICAÇÃO ANUAL

PROJETO DE CATEQUESE INTERGERACIONAL

FAMÍLIA / CATEQUESE > UM PROJETO EDUCATIVO COMUM

FA M Í L I A
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Acolhimento diferenciado de pais e crianças
Cartões de felicitações aos pais e às crianças
Passeios
Lanche de Natal e troca de prendas
Assinalar com atividades as datas simbólicas do calendário (Dia da Mãe, Dia do Pai, Dia
da Criança, etc.)
Jogos
Mensagens aos pais em momentos importantes/difíceis da sua vida
Catequeses Intergeracionais
Catequeses Intergeracionais
Catequeses preparadas pelos filhos para os pais e dos pais para os filhos
Testemunhos dos pais em encontros de catequese
Encenações e pequenas representações de temas bíblicos
Momentos de Oração com os pais uma vez por mês
Motivar para a participação na Eucaristia e, seguidamente, promover encontros para explicação dos símbolos e gestos litúrgicos
Propor caminhadas nos tempos litúrgicos fortes (Quaresma, Advento, Páscoa)
Atividades / Celebrações para os tempos fortes de Maria
Acolhimento diferenciado de pais e crianças
Mensagens aos pais em momentos importantes/difíceis da sua vida
Grupos de apoio na Paróquia para pais
Encontros de formação de pais
Encontros de reflexão com pais
Retiro
Dia de Workshops
Criar grupos de partilha Fé-Vida
Visita a pessoas idosas ou doentes com os pais e as crianças

Criar e fortalecer os laços na família e entre a família e os catequistas
Procurar conhecer e compreender a realidade das famílias
Procurar novas formas e novas maneiras de fazer Encontro

Levar os pais a compreender que a catequese é uma prioridade
na vida dos filhos
Tornar forte a participação e colaboração dos pais na catequese dos filhos
Motivar e cativar as crianças

Proporcionar apoio e acompanhamento às famílias
Procurar alternativas

Promover encontros de formação com e para os pais
Promover e apoiar o re-despertar da Fé dos pais
Estabelecer relação entre a Fé e a Vida

Famílias e crianças

Famílias

Famílias

• Envio de convites e SMS’s a convidar (e relembrar) os
pais para atividades, celebrações e momentos importantes para o crescimento da fé dos filhos.
• Envio de SMS’s de apoio aos pais em momentos importantes/difíceis da sua vida

Comunicação
pais-catequistas

Apoio às famílias

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Famílias e crianças

• Os pais são convidados a assistir ao encontro de catequese. Sempre que possível são envolvidos como fazendo
parte do grupo (de modo especial).
• Envio de SMS’s de parabéns nos dias de aniversário.
• Entregar cartão de parabéns aos pais e catequizandos.

Catequese

Famílias e crianças

Destinatários

• Acolhimento intergeracional (individual e coletivo) com
jogos, cânticos, momentos de relaxe, etc.

Conteúdos / estratégias

Desejar Feliz
Aniversário

Sala de catequese

Todos os sábados

Acolhimento

Tipo de atividade

26 | A MENSAGEM | 654

Em datas
de aniversário

Jardim (quando
bom tempo)

local

Todos os sábados

data

1. Atividades a desenvolver sistematicamente ao longo do ano

EDUCATIVO

Criar e fortalecer os laços na família e entre a família e os catequistas
Procurar novas formas e maneiras novas de fazer Encontro
Levar os pais a compreender que a catequese é uma prioridade na vida dos filhos
Motivar para a participação e colaboração dos pais na catequese dos filhos
Proporcionar apoio e acompanhamento às famílias
Promover e apoiar o re-despertar da Fé dos pais (Encontros de formação com e para os pais)
Estabelecer relação entre a Fé e a Vida

PROJETO

•
•
•
•
•
•
•

UM

Objetivos a atingir através de atividades sistemáticas e pontuais:

–

Objetivos elaborados a partir da realidade do grupo de catequese do 1º ano da Paróquia de Sta. Maria de Campanhã

C AT EQUESE

II. PLANIFICAÇÃO DO PROJETO

ATIVIDADES

Objetivos

3ª Fase de Planificação do Projeto – QUADRO DE ATIVIDADES

FA M Í L I A
COMUM
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Famílias e catequizandos

• Catequese com a participação dos pais.
• Catequese nº 3: Visita à Casa de Deus. Com a participação
dos pais.
• Momento de oração com os pais no final do Encontro de
Catequese.

Encontro Solene de
Entrega dos Catecismos
Encontro de Catequese
Momento de Oração
Magusto

I Encontro de Pais

Catequese nº 6

Oração
Pais

Catequese nº 7

Sala de Catequese
Salão Paroquial e
Igreja
Jardim do Patronato
Igreja Matriz

Salão de Festas

Sala de Catequese
Palco de festas
ambientado para
oração
Sala de Catequese

Sala de Catequese

Sala de Catequese

Sala de Catequese

16.out.2010

30.out.2010

06.nov.2010
14.nov.2010

20.nov.2010

27.nov.2010
Advento
(27.nov a 18.dez
de 2010)
04.dez.2010

11.dez.2010

18.dez.2010

18.dez.2010

Catequizandos

Catequizandos e
famílias
Catequizandos com
ajuda dos Pais

Catequizandos e Mães

Catequizandos e
famílias

Famílias e catequizandos
Todos os anos de
catequese e famílias
Famílias e catequizandos
Catequizandos
Famílias e catequizandos
Catequizandos

Famílias

• «Contar uma história»: convidar a mãe de uma criança, a
Joana, para contar uma história ao grupo, provocando assim a Experiência Humana de falar, escutar e comunicar.
• Pequeno momento de oração intergeracional, proposta
pelos pais, no final de cada encontro de catequese.
• Proposta desenvolvida pelos pais de cada um dos grupos
em cada semana.
• Oferta de um vasinho com bolbo de lírio para as crianças
cuidarem com a ajuda dos pais como compromisso da catequese “Deus cria tudo para nós”.

• Testemunho da alegria de ser mãe (experiência provocada
por uma mãe fora do grupo e alargada pelas mães das
crianças presentes).
• Oferta de um raminho para cada criança levar para a sua
mãe (compromisso).
• Catequese 10: O Natal de Jesus.
• Oração feita pelos pais para as crianças sobre as 4 velas
(Paz, Fé, Amor, Esperança).
• Encenação cantada da “História do Natal” feita por todas
as crianças para os pais.
• Exposição de Presépios feitos pelas famílias.
• Lanche/Convívio e oferta de um menino Jesus e um anjinho para a árvore de Natal às crianças.
• Proposta feita aos pais e crianças para trazerem roupa
não usada e brinquedos para doar.
• Envio de uma mensagem de Feliz Natal aos pais e às
crianças via SMS.
• Festa de Natal para as crianças e para os pais, preparada e
apresentada pelos catequistas da paróquia.
• Visita a uma pessoa idosa ou doente com os pais e as
crianças e oferta de desenhos feitos pelas mesmas.
• No compromisso, desafio lançado às crianças (com a ajuda
dos pais) para selecionarem uma peça de roupa que já não
lhes sirva e trazerem, na catequese seguinte, para doar a
meninos que não têm.
• História encenada por alguns pais para as crianças na Expressão Humana.
• Participação dos pais na dinâmica proposta pela Cláudia
no momento da síntese desta catequese (“que podíamos
fazer pelo Rafael?”).
• Preparação para a Quaresma.
• Momento de partilha, oração e formação.
• Proposta de desafios e dinâmicas para a caminhada do
Advento (entre os quais, oração feita pelos pais para as
crianças em cada sábado da quaresma, e dinâmica do
“cubo do amor” e da arte de amar para cada semana).

Catequese nº 9

Catequese nº 10
Encontro / Convívio
de Natal

Campanha de Solidariedade
Mensagem SMS de
Natal
Festa de Natal
Compromisso da Catequese nº 11
Catequese nº 8+12

Sala de Catequese

Sala de Catequese
Sala de Catequese

Salão de Festas

25.dez.2010
08.jan.2011
15.jan.2011

22.jan.2011

05.fev.2011
19.fev.2011

26.fev.2011

pelos

II Encontro de Pais
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Catequese nº 17

Catequese nº 15+16

feita

EDUCATIVO

Salão de Festas

Famílias

• Preparação para o Advento.
• Momento de partilha e oração.
• Proposta de desafios e dinâmicas para a caminhada do Advento (entre os quais: oração feita pelos pais para as crianças, em cada sábado do advento, e a realização de um presépio em família a partir de qualquer tipo de material)

PROJETO

Famílias e catequizandos

Famílias, catequizandos e comunidade

• Celebração na Eucaristia Dominical.

UM

Festa do Acolhimento

–

Famílias e catequizandos de todos os anos

Famílias, catequizandos e comunidade

C AT EQUESE

• Jogos tradicionais para crianças e pais.
• Lanche partilhado (castanhas assadas, groselha e sumo).

Famílias e catequizandos

• Celebração do compromisso dos catequistas.

Celebração Eucarística

Igreja Matriz

26.set.2010

Todos os anos de catequese e famílias

• Encontro de abertura do ano catequético. Encontro de
acolhimento

Encontro de Abertura

Salão de Festas,
Jardim e Sala de
Catequese

Destinatários

25.set.2010

Conteúdos / estratégias

Tipo de atividade

local

data

2. Atividades a desenvolver pontualmente ao longo do ano

FA M Í L I A
COMUM
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Catequizandos e
famílias

Catequizandos e
famílias

Famílias, crianças e
catequistas

• Encontro da Celebração da Cruz centrado no perdão. Catequese com participação dos pais.
• Oferta às crianças da Cruz de Jesus bordada na cor do grupo e de um coelhinho com ovinhos de chocolate.
• Três canções dedicadas à Mãe cantadas pelas crianças.
• Momento de partilha da alegria de ser mãe e de ter uma mãe.
• Preparação e enfeite de um altar a Maria, Mãe de Jesus e
nossa Mãe.
• Momento de oração de louvor e de agradecimento, à Mãe do
Céu, pelas mães.
• Atividade conjunta entre as mães e os filhos (montar o puzzle).
• Lanche e convívio (e parabéns cantados às mães).

• Leitura Orante da Palavra com interpelação às crianças e,
principalmente, aos pais, estimulando-os à partilha do que
os toca na catequese e da vivência de Fé dos filhos.

• Os pais reuniram-se numa sala para prepararem e ensaiarem a peça que vão apresentar ao grupo na Festa da Família.

Celebração da Cruz

Dia da Mãe –
Catequese Intergeracional

Leitura Orante da
Palavra
Ensaio dos pais
para preparar a
sua apresentação
para a Festa da
Família
III Encontro de Pais

Catequese de
Campo

Sala

Sala de Catequese

Sala de Catequese

Sala de Catequese

Sala

Salão de Festas
Centro de
Catequese –
jardins nos espaços adjacentes

Sala de Catequese

Fátima

Salão de Festas

Salão de Festas

02.abr e 09.abr
de 2011

16.abr.2011

07.mai.2011

21.mai.2011

28.mai.2011

28.mai.2011

28.mai.2011

Mês de Maria
(07.mai a
28.mai de 2011)

10.jun.2011

11.jun.2011

18.jun.2011

Famílias, catequizandos e famílias

Famílias e catequizandos

Catequizandos e
famílias

Famílias, catequizandos e pároco

Catequizandos, famílias e pároco

• Experimentar a força da Palavra de Deus referente à natureza, no próprio contexto de natureza.
• Partilhar uma experiência de fé entre crianças e pais.
• Durante todo o mês de Maio, os pais (especialmente as
mães) e as crianças foram convidadas a ficarem responsáveis pelo altar a Maria, que existiu na sala de catequese
durante este mês, ornamentando-o e trazendo flores.
• Peregrinação a Fátima para participar na Peregrinação
Anual das Crianças ao Santuário de Fátima.
• Peregrinação em família e dia de Celebração e Oração.
• Catequese 30: Festa da Família.
• Momento de louvor e ação de graças pela família e pelo ano
que passou.
• Apresentações (de cada pequeno grupo, dos pais, dos catequistas e do grande grupo das crianças).
• Lanche, convívio e partilha.
• Oferta de lembranças para recordação (pagela da Sagrada
Família e marcador com foto do grupo).
• Festa de Final de Ano para pais e famílias, preparada e
apresentada pelos diversos grupos de catequese da paróquia.

Cuidado do Altar
a Maria

Peregrinação
ao Santuário de
Fátima

Festa da Família

Festa de Final de
Ano

EDUCATIVO

Famílias

PROJETO

• Reunião de pais.

Mães

• Oferta do lanche às mães, para conviverem entre si, enquanto os filhos e os catequistas preparam as surpresas
para o Dia da Mãe.

Catequese
19+20

Sala de Catequese

26.mar.2011

UM

Famílias

Famílias e catequizandos

• Testemunho de uma Irmã missionária e uma enfermeira
sobre dedicar a vida a ajudar os outros. Os pais também
foram convidados a participar e viveram a Experiência Humana com os filhos, colocando questões e dando palavras
de apreço às duas testemunhas presentes.

Dia do Pai –
Catequese Intergeracional

Sala de Catequese

19.mar.2011

–

Lanche com as
mães

Famílias, catequizandos e famílias

• Teatro de fantoches “A Estrela do meu papá”.
• Vídeo gravado com as crianças dedicado aos pais.
• Momento de oração de louvor e agradecimento, ao Pai, pelos pais.
• Atividade conjunta entre os pais e os filhos.
• Lanche convívio, organizado pelas mães.

Sala de Catequese

C AT EQUESE

nº

Famílias, catequizandos e famílias

• Pequeno momento de oração, proposto pelos pais, no final
de cada encontro de catequese.
• Proposta desenvolvida pelos pais de cada um dos grupos
em cada semana.

Famílias e catequizandos

Oração feita pelos
Pais

• Relembrar aos pais os desafios para a Caminhada da Quaresma dentro do grupo.
• Apelar e incentivar à continuidade do empenho dos pais na
tarefa educativa dos filhos.

• Desfile de carnaval com as crianças.

Quaresma
(12.mar a
16.abr de 2011)

Desfile de Carnaval

Carta aos Pais

Ruas da paróquia

12.mar.2011

05.mar.2011

FA M Í L I A
30 | A MENSAGEM | 658

COMUM
6 5 9 | A M E N S AG E M | 31

