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… Pórtico

Embora fosse especialista na liderança com multidões [ Jesus], 
o que mais nos chama a atenção 
é o tempo disponibilizado 
em favor dos «proscritos», 
o acolhimento dos «infiéis» e estrangeiros, 
a palavra individualizada dirigida aos «pecadores», 
os gestos de cura feitos em benefício de pessoas 
em situação dramática que Ele Se esforçava por conhecer. (…)

Nesta linha, 

formemo-nos para a escuta e para o acolhimento. 
Vejamos nestas atitudes 
as condições básicas 
para um renovado estilo sinodal da nossa pastoral».

+ Manuel Linda, Bispo do Porto
+ Pio Alves, Bispo Auxiliar do Porto 
+ Armando Esteves, Bispo Auxiliar do Porto
+ Vitorino Soares, Bispo Auxiliar do Porto 
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… 1ª Palavra

  
  A experiência de nascer como «ser humano» para a vida, alicerça-se no ato 

primordial de «ser acolhido» nas entranhas maternas. Porque «de Deus nos vem o 

Amor (Cf. 1Jo 4, 7)», nesse primeiro espaço de hospitalidade, somos acolhidos por 

um «Deus [que] nos amou primeiro (1Jo 4,19)» e que, pela sua graça, nos faz capa-

zes de amar e por isso de acolher. Como poderíamos amar os inimigos e darmo-nos 

aos desconhecidos sem esta experiência? É neste mistério, de onde nos vem a graça 

e a inspiração e força do Espírito Santo, que a hospitalidade cristã se faz capaz de 

ultrapassar todas as barreiras e gerar comunhão.

No “nosso hoje”, em que se deterioram as relações fraternas e o sentido de co-

munidade e se esbate a relação com a transcendência, a catequese querigmá-
tica, de forma especial, coloca no centro o acolhimento na sua 
dupla dimensão: acolher o Deus que vem ao encontro do ser 
humano e acolher o outro no seio da comunidade. Neste sen-
tido, a «centralidade do querigma […] exige do evangelizador 
certas atitudes que ajudam a acolher melhor o anúncio: proxi-
midade, abertura ao diálogo, paciência, acolhimento cordial que 
não condena (EG 165)». 

Escutando o desafio de «abraçar o presente» para sermos uma comunidade cristã 

espaço de acolhimento, nesta revista, propõe-se reflexões, sugestões e ferramentas 

para que a catequese participe ativamente neste processo.

A Diretora
Isabel Oliveira
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1…
OLHAR catequético | propostas

Abraça o presente!

Sugestões de propostas catequéticas para 
que o Plano Pastoral 2022/23 nos ajude a 
“encarnar” «Juntos por um caminho novo»

O presente artigo convida os catequistas à leitura, ao estudo e à procura de caminhos que 
deem corpo ao Plano Pastoral da Diocese. De acordo com a missão que lhe foi confiada, o 
SDEC oferece sugestões de prática e disponibiliza atividades e ferramentas que os ajudem 
nesta missão.

Recordamos um trecho do Plano Pastoral que convoca e provoca a nossa catequese:

«a nossa cultura contemporânea ancorou-se nos direitos humanos, de base fortemente in-
dividualista, e as pessoas começaram mesmo a valorizar a sua «diferença» específica, critério 
de identidade. E a reclamar atenção, escuta, acolhimento, simpatia, disponibilidade.

Este era o modelo de Jesus. Embora fosse especialista na liderança com multidões, o que 
mais nos chama a atenção é o tempo disponibilizado em favor dos «proscritos», o acolhimen-
to dos «infiéis» e estrangeiros, a palavra individualizada dirigida aos «pecadores», os gestos de 
cura feitos em benefício de pessoas em situação dramática que Ele Se esforçava por conhecer. 
(…)
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Nesta linha, formemo-nos para a escuta e para o acolhimento. Vejamos nestas 
atitudes as condições básicas para um renovado estilo sinodal da nossa pastoral. 
(…)

Desejo ardentemente que este novo ano pastoral nos capacite para fundamentarmos a 
pastoral nas atitudes humanamente gratificantes da escuta mútua e do acolhimento cordial. 
(…) E que intentemos dar corpo e organização a essa única maneira de ser discípulo do Se-
nhor.»

+ Manuel Linda, Bispo do Porto
+ Pio Alves, Bispo Auxiliar do Porto 
+ Armando Esteves, Bispo Auxiliar do Porto
+ Vitorino Soares, Bispo Auxiliar do Porto 

Para nós catequistas, tocam-nos especialmente alguns aspetos dos objetivos 
pastorais para este ano:
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Objetivo do Plano Pastoral:

Acompanhar e participar em todo o processo sinodal, aprendendo, aperfeiçoando e con-
solidando a prática da sinodalidade, como forma de ser e de edificar a Igreja…

Desafios para a catequese Propostas de práticas
Apoio do SDEC

(ver programação das ações)

«estilo pastoral sinodal, em que 
sejam ativados a escuta recíproca, 
o discernimento cuidado, a deci-
são partilhada… para edificar a 
comunidade e projetá-la em 
missão no mundo. ( Linhas pro-
gramáticas)» 
«Quanto à educação para a vida 
comunitária, a catequese tem, por 
isso, a missão de: desenvolver o 
sentido de pertença à Igreja; edu-
car para o sentido de comunhão 
eclesial, promovendo o acolhi-
mento do Magistério, a comu-
nhão com os pastores, o diálogo 
fraterno; formar para o sentido 
de corresponsabilidade eclesial, 
contribuindo como sujeitos ativos 
para a edificação da comunidade e 
como discípulos missionários para 
o seu crescimento. (DC  89)»

- Procurar uma organização da 
catequese que tenha em conta a 
realidade das famílias e da comu-
nidade e as diretrizes do novo 
Diretório.
 
-Reforçar os laços de amizade e 
de colaboração entre catequistas 
e destes com o pároco, a comu-
nidade/conselho pastoral e os 
catequizandos/famílias…

-Rezar uns pelos outros.

- Oferecer um tempo de escuta e 
acolhimento aos catequistas (dis-
ponibilizado pelos coordenado-
res) e às famílias (disponibilizado 
pelos catequistas, rotativamente, 
na hora da catequese)

-Iniciar o grupo de catequese à 
VIDA em COMUNIDADE no 
grupo e com a comunidade: ini-
ciar á vida em Cristo. 

- Disponibilizar uma rede de ora-
ção, proporcionar uma caminhada 
espiritual e um processo de con-
versão pessoal, desenvolvimento 
pessoal e social (Projeto Betâ-
nia- uma vez por mês ao longo do 
ano-online). 
A fonte da comunhão e a capaci-
dade de sermos fraternos vem-
nos de Deus. A nossa pobreza 
humana necessita da graça para 
ultrapassar as fraquezas que nos 
dividem e impedem criar siner-
gias.  

- Oferecer ferramentas para edu-
car para a comunidade e alimen-
tar os laços fraternos:
. projetos
. ferramentas ( ver nesta revista 
A MENSAGEM o artigo: «aco-
lher e ser acolhido, educar para a 
comunidade».
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Objetivo do Plano Pastoral: 

Fazer da reta final do caminho de preparação e da celebração da JMJ 2023 uma extraordiná-
ria oportunidade para o envolvimento e rejuvenescimento de toda a comunidade diocesana: 
mais feliz, mais recetiva à novidade, mais criativa e mais atenta à realidade.

Objetivo do Plano pastoral: Aproveitar o desafio da hospitalidade, no âmbito do acolhi-
mento dos jovens do mundo inteiro em Portugal, por ocasião da JMJ 2023, para valorizar e 
melhorar a formação e a prática do acolhimento pastoral e da hospitalidade, como marca 
distintiva de uma Igreja, Mãe de coração aberto: uma Igreja de portas abertas, para deixar 
entrar e para fazer sair e expedir em missão.

Desafios para a catequese Propostas de práticas
Apoio do SDEC

(ver programação das ações)

O acolhimento é um traço da pedago-
gia divina, visível em Jesus (Cf. DC159)

«o modo de Jesus se relacionar é 
qualificado com características 
perfeitamente educativas. Jesus 
sabe acolher e, ao mesmo tem-
po, incentivar a Samaritana num 
caminho de acolhimento gradu-
al da graça e de disponibilidade 
para a conversão. Ressuscitado, 
faz-Se próximo dos dois discípulos 
de Emaús, caminha com eles, dialoga, 
partilha da sua dor. Ao mesmo tempo, 
incentiva a abrir o coração, guia até à 
experiência eucarística e leva a abrir 
os olhos para o reconhecer; por fim, 
afasta-se para dar espaço à iniciativa 
missionária dos discípulos. DC 160»
«No seu anúncio do Reino, Jesus 
procura, encontra e acolhe as 
pessoas nas situações concretas 
das suas vidas. Também quando en-
sina, parte da observação de aconteci-
mentos da vida e da história, que relê 
numa ótica sapiencial. DC 19»
«Portanto, a comunidade e o ca-
tequista deverão ter o cuidado de 
desenvolver o espaço interior para 
perceber e acolher sem julgar e com 
sincera paixão educativa, esta procura 
da liberdade dos adolescentes, come-
çando a canaliza-la para um projeto de 
vida aberto e ousado. DC 248»

- Fazer um estudo bíblico sobre 
a beleza de «sermos acolhidos 
por Deus» e «encarnar no quo-
tidiano» a ternura e compaixão 
do nosso Deus na vida. Dele nos 
vem a graça de sermos acolhi-
dos. Graça que nos capacita para 
acolher… 

-Aprofundar o conhecimento da 
realidade em todas as suas dimen-
sões, nomeadamente do ponto de 
vista espiritual, psicológico, social 
do ser humano para melhor o 
compreender e amar…

-Fazer formação sobre as relações 
humanas: escuta ativa, empatia, 
gestão de conflitos, treinar com-
petências sócio emocionais… 

-Treinar atitudes que favorecem o 
acolhimento entre adultos, com e 
entre os catequizandos;

- Implementar uma catequese in-
tergeracional «projeto Sicar» que 
sai ao encontro e tece laços com 
a comunidade e com aqueles que 
vivem nas periferias.

- Suscitar, através da catequese, 
momentos de encontro em co-
munidade: oração, festa… 

- Oferecer um espaço de 
divulgação das informações da 
diocese e a nível nacional sobre as 
JMJ e informar os catequistas;

- Acolher e acompanhar as famí-
lias ligadas à catequese em dinâ-
micas de acolhimento;

- Disponibilizar formação 
sobre o conhecimento da realida-
de nomeadamente, o mundo dos 
adolescentes.

- Propostas de ferramentas 
que estimulam o envolvimento da 
comunidade no processo cate-
quético (revista A Mensagem). 

- Projeto Sicar: acompanhar 
os catequistas na implementação 
de uma catequese intergeracional 
que procura tornar realidade o 
movimento da «Igreja em saída». 
Uma catequese que vai ao encon-
tro do outro para que o outro 
deseje acolher o Deus que vem 
ao seu encontro. Uma catequese 
que tece laços com a comunida-
de.

09

1… OLHAR catequético | propostas



Objetivo do Plano Pastoral:

Intensificar o esforço por renovar o tecido da comunidade cristã, a partir da centralidade 
da Eucaristia, e revitalizar os grupos pastorais, ousando novas propostas e respostas criativas 
e realistas às necessidades pastorais emergentes.

Desafios para a catequese Propostas de práticas
Apoio do SDEC

(ver programação das ações)

«… a catequese tem também a 
missão de ajudar à compreensão 
e à experiência das celebrações 
litúrgicas. Através desta missão, a 
catequese ajuda a compreender a 
importância da liturgia na vida da 
Igreja, inicia ao conhecimento dos 
sacramentos e à vida sacramental, 
especialmente ao sacramento da 
Eucaristia (DC81)»

«Além disso, a catequese educa 
para as atitudes que as celebrações 
da Igreja exigem: alegria para o 
carácter festivo das celebrações, 
sentido de comunidade, escuta 
atenta da Palavra de Deus, oração 
confiante, louvor e ação de graças, 
sensibilidade aos símbolos e aos 
sinais. (DC 82)»

- Acompanhar a compreensão, 
experiência e adesão espiritual à 
eucaristia e acolher este sacramen-
to como alimento para o quotidia-
no. 

-Assumir um processo de educa-
ção para a vida de oração pessoal e 
comunitária a través:
da participação e organização de 
momentos de oração na comu-
nidade: adoração, caminhadas, 
vigílias.

-Proporcionar encontros, projetos 
pastorais que unam e alimentem 
a vida e a missão da comunidade, 
projetando-a para as periferias 
humanas. 

-Disponibilizar 
formação e ferramentas 
que facilitem o conhecimento, a 
compreensão, a vivência  e adesão 
espiritual à eucaristia, na revista 
A Mensagem e nos processos de 
acompanhamento dos catequistas 
(projetos Say Yes, Sicar, Betânia).

-Disponibilizar sugestões e fer-
ramentas de encontros e projetos 
para toda a comunidade. Entre 
outros sugerimos:
a) Projeto «Um domingo em Be-
tânia»  ver revista A MENSAGEM 
nº435, p. 14 

b) Educar para a comunidade 
Ver nesta revista o artigo: Ser 
acolhido e acolher, processos para 
educar para uma vida em comu-
nidade.

c) Implicar toda a comunidade no 
processo catequético: «Exemplos 
práticos de uma pedagogia sino-
dal, toda a comunidade implicada 
na catequese, in revista A Mensa-
gem nº 439, p. 21…  

NOTA: A revista A MENSAGEM 
está disponível, gratuitamente, 
online no nosso site:  www.cate-
quesedoporto.com 

1… OLHAR catequético | propostas
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A catequese é habitada, entre outras, pelas 
seguintes perguntas:

•	 Com o nosso pároco, com as famílias e com o conselho pastoral, 
que caminho podemos trilhar na nossa catequese a partir das propostas 
do Plano Pastoral? 

•	 Que lugar tem a comunidade na missão catequética?
 Convidamos a ler no novo Diretório para a catequese, entre ou-

tros, parte do capítulo IX: os números 283 ao 289 sobre o tema: «A 
comunidade cristã, sujeito da catequese».

•	 De que forma a catequese pode criar dinamismos comunitários e 
participar na «Igreja em saída»? 

1… OLHAR catequético | propostas
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Projeto Sicar, 
um processo catequético 
intergeracional para uma 
pastoral “generativa e
corresponsável”  

“É importante que a catequese das crianças e dos jovens, a catequese permanente e a cateque-
se dos adultos

não sejam domínios estanques e sem comunicação.

E importa mais ainda que entre elas não haja rutura.
Muito pelo contrário, é necessário
favorecer a sua perfeita complementaridade:

os adultos têm muito que dar aos jovens e às crianças em matéria de catequese,

mas também eles podem receber muito pela catequese, em ordem ao crescimento da sua pró-
pria vida cristã.”

Catechesi Tradendae nº 45

1… OLHAR catequético | propostas
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O Projeto Sicar, é um processo catequético Intergeracional pensado no âmbito de uma co-
munidade que se quer missionária, dispondo-se a ir ao encontro das periferias. É um processo 
que se entrelaça no itinerário de iniciação cristã proposto pela Conferência Episcopal e tem 
como meta enriquecer, reforçar, desenvolver e concretizar o mesmo. Pelas suas caracterís-
ticas, favorece a implementação de uma catequese missionária/querigmática, catecumenal e 
mistagógica concretizada num processo que «consiste na incorporação gradual e progressiva 
no mistério de Cristo e da Igreja, através dos três sacramentos da iniciação cristã - Batismo, 
Confirmação e Eucaristia - e da aprendizagem e treino nas várias dimensões da fé: conheci-
mento do essencial do mistério cristão; celebração da fé na Eucaristia nos sacramentos; união 
com o Senhor na oração; prática do Evangelho na caridade e no serviço. » 

Na sua dimensão teológica, procura que a Palavra faça eco, seja audível, compreensível, 
contagiante e significativa para a existência concreta dos destinatários, reforçando a dimensão 
de Boa Notícia para a vida. Uma Palavra que encarna na vida pelo acolhimento existência do 
querigma: «Jesus Cristo ama-te, deu a sua vida para te salvar, e agora vive contigo todos os 
dias para te iluminar, fortalecer, libertar (EG 164) ».

Sendo de natureza missionária, destina-se à comunidade e às suas periferias e «não [dá] 
por suposto que os interlocutores conhecem o horizonte completo daquilo que dizemos, ou 
que eles podem relacionar o nosso discurso com o núcleo essencial do Evangelho (EG 34)» 
Nesse sentido é um processo que reforça a «natureza querigmática da catequese (…) e a sua 
inspiração catecumenal (Cf. DC 61)».

Os elos de aproximação e de vinculação entre a catequese e as periferias (famílias distan-
ciadas da fé) são os catequizandos e, numa segunda etapa, as famílias dos mesmos. Pela sua 
dimensão intergeracional, proporciona a crianças, adolescentes e adultos, a possibilidade de 
se envolverem numa rede relacional, em comunidade (habitat da intergeracionalidade), para 
que em inter-relação, interação, co-aprendizagem/treino façam caminho em ordem a conhe-
cerem, viverem, rezarem, celebrarem, testemunharem a sua fé e implicarem-se na missão 
evangelizadora. O processo está concluído quando toda a comunidade viver uma “catequese 
intergeracional” e as famílias evangelizam famílias.

A intergeracionalidade supõe um movimento de corresponsabilidade e reciprocidade a 
partir de experiências comuns e paralelas (de forma progressiva e integrativa).

O Projeto Sicar, itinerário/processo intergeracional procura implementar uma pedagogia 
de iniciação, educação e ensino, em que se trabalha a correlação entre a “fides qua e a fides 
quae”, se está atento à Receptio fidei, e se oferecem ferramentas que suscitam um processo 
de conversão pessoal e comunitária … Esta tem em conta a iniciação “à vida na fé”, isto é, 
uma educação integral da pessoa inserida nos vários espaços e papéis sociais. Assim, a cate-
quese distancia-se das pedagogias, dos métodos, dos espaços e dos ritmos escolares.

1… OLHAR catequético | propostas



Pelas suas opções teológicas, catequéticas/pedagógicas o ITINERÁRIO/PROCESSO inter-
geracional proporciona, simultaneamente, um primeiro anúncio, iniciação e uma formação 
permanente de acordo com o perfil dos destinatários: pessoas de fé, afastadas, indiferentes, 
agnósticas - sabendo que num grupo de catequizandos e das suas famílias todos estes perfis 
estão presentes.… 

A intergeracionalidade implica uma atenção reforçada à realidade familiar, permitindo a 
implementação de estratégias que alimentem e reforcem a vida na fé, os laços e forneçam 
ferramentas que ajudem na tarefa educativa.

Sendo um projeto que tem em conta a dimensão processual, elabora-se a partir da “fides 
qua” dos destinatários e das suas circunstâncias antropológica, cultural, social, teológica, ecle-
sial, espiritual e catequética e implementa-se de forma progressiva, integrativa, sistemática e 
corresponsável, tendo em conta a finalidade, princípios, critérios, pedagogia do itinerário/
processo intergeracional. Todos os intervenientes são chamados a participar na sua elabora-
ção, reformulação permanente e avaliação.

Em fidelidade às suas características teológicas, catequéticas e antropológicas, o projeto 
Sicar, itinerário intergeracional, implica integrar um processo de desenvolvimento da interio-
ridade, das competências espirituais que favoreçam o encontro com Jesus Cristo e a comu-
nidade. 

A catequese, na qual se implementa o projeto Sicar tem como pressuposto que:
“A Igreja não cresce por proselitismo, mas «por atração» ” Bento XVI homilia, Aparecida, 

Brasil, 2007, E.G. nº14

«Os cristãos têm o dever de o anunciar, sem excluir ninguém, e não como quem impõe 
uma nova obrigação, mas como quem partilha uma alegria, indica um horizonte estupendo, 
oferece um banquete apetecível.» E.G. nº 14 

Pôr em prática o Projeto Sicar, implica a implementação dum novo paradigma formativo 
onde o acompanhamento é a chave da sua implementação e o segredo da motivação em or-
dem à mudança.  

A implementação do Projeto Sicar implica a utilização de ferramentas de análise da realida-
de e de planeamento. Neste sentido, propõe-se a metodologia de planeamento por objetivos 
que elabora a planificação de processos a partir da realidade, tendo em conta o perfil dos 
destinatários, as suas necessidades e intencionalidade e finalidade do projeto. 

Como em qualquer relação humana, tudo começa pela decisão de ir ao encontro, estabe-
lecer contactos e criar laços. O sucesso do projeto Sicar depende da relação de confiança 
estabelecida entre catequese/comunidade/famílias e a sabedoria de propor uma sucessão 
progressiva e gradual de atividades intergeracionais que tenham uma intencionalidade huma-
nizante e missionária. Propõe o seguinte itinerário de planificação/implementação:  

1… OLHAR catequético | propostas
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1ª fase:  elaboração do projeto:
               Diagnóstico (análise swot)   - elaboração do projeto

2ª fase: implementação do processo intergeracional e querigmático 

NOTA:  Ao longo de todo o processo é necessário proceder a uma avaliação periódica 
que reajuste a planificação às mudanças que a realidade oferece.

C
ontagiar-cativar-im

plicar

A
valiação perm

anente   –   reler e recriar ao  longo do processo

3 Criar LAÇOS, PONTES: recriar e alimentar relações vitalizantes

4 Oferecer experiências significativas de fé

5 Integrar a família no grupo e na dinâmica catequética
Escola paroquial de pais 

6 Criar comunhão com a comunidade (entregar progressivamente)

7 Propor experiências de fé em família

8 Propor projeto de conversão familiar

9 Implicar/oferecer projetos intergeracionais: fé – vida

10 Formação sistemática /catequeses

Solicitar

11 Organizar comunidades de partilha de fé-vida

12 Famílias evangelizam famílias

13 Catequese de adultos

1… OLHAR catequético | propostas

Em fidelidade às suas características teológicas,
catequéticas e antropológicas, o projeto Sicar,
itinerário intergeracional, implica integrar um
processo de desenvolvimento da interioridade, 
das competências espirituais que favoreçam o 
encontro com Jesus Cristo e a comunidade. 
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A diferença entre a primeira fase «contagiar-cativar-implicar» e a segunda «solicitar», com-
preende-se na qualidade “missionária” das experiências propostas. Se, de facto, a família ex-
perimentar a alegria de relações de amizade com a catequese/comunidade e se lhe forem 
propostas experiências significativas de fé, criam-se condições favoráveis ao encontro com 
Jesus Cristo, com a comunidade, à conversão de vida e consequentemente ao desejo de 
aprofundar a fé. Só um adulto motivado assume processo catequéticos sistemáticos. Por isso, 
implementar o projeto Sicar supõe ter em conta esta constatação, as aspirações humanas e 
exige uma escuta atenta do Espírito Santo. 

A forma como o projeto Sicar está desenhado favorece a passagem da lógica de atividades, 
à logica de processos/projetos que iniciem à VIDA … a uma VIDA CRISTÃ em todas as suas 
dimensões…

1… OLHAR catequético | propostas
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Tudo o que foi dito sobre o projeto Sicar deve assentar na consciência de que o «Espírito 
Santo é a alma da Igreja evangelizadora (DC 40)» e que os «desafios que os novos tempos 
lançam à Igreja podem ser enfrentados, em primeiro lugar, com um dinamismo de renovação; 
e, do mesmo modo, este dinamismo é possível, se se mantiver uma confiança firme no Espí-
rito Santo (DC 40). Como escreve o Papa Francisco «Não há maior liberdade do que a de se 
deixar conduzir pelo Espírito, renunciar a calcular e controlar tudo, e permitir que Ele nos 
ilumine, guie, dirija e impulsione para onde Ele quiser. O Espírito Santo bem sabe o que faz 
falta em cada época e em cada momento (EG 280)».

Isabel Oliveira 

1… OLHAR catequético | propostas
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A partir da reflexão sobre a catequese 
intergeracional, o catequista é convidado 
a questionar-se:

•	 Que lugar dou ao Espírito Santo na missão que desempenho?

•	 A forma como faço catequese tem um sentido, segue o caminho/
processo (pedagogia e metodologia) que a Igreja me convida a trilhar?

 
•	 Em que documentos fundamento a minha prática catequética 

(novo Diretório…)?

•	 Que desafios foram colocados à minha forma de fazer cate-
quese, após a leitura do texto sobre a catequese intergeracional?

Tenho a consciência de que algo posso fazer para que a 
catequese:

- proporcione o ENCONTRO com o Senhor Jesus Cristo;
- suscite a consciência de SER filho/a de Deus e uma forma de rela-

cionar-se que indica que somos irmãos em humanidade;
- leve o catequizando a assumir uma nova forma de viver/conversão, 

uma identidade cristã… 
- crie com a família e a comunidade uma parceria que favoreça a ini-

ciação à vida cristã...

1… OLHAR catequético | propostas
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A sinodalidade como estilo 
para uma permanente
conversão pastoral 

O Papa Francisco deu início, em Roma, no dia 10 de Outubro, ao itinerário sinodal que, 
posteriormente, foi inaugurado em cada diocese, no dia 17 de Outubro. Como é afirmado, 
quer no Documento Preparatório, quer no Vade-mécum, este Sínodo, nas suas diferentes 
fases, quer ser, não apenas lugar de reflexão sobre a sinodalidade, mas o convite a vivê-la e 
exercitá-la, no interior deste caminho que somos chamados a fazer até à Assembleia Sinodal 
de 2023. Mais do que falar sobre o Sínodo dos Bispos ou das diferentes fases do processo 
sinodal, eu quero caminhar convosco, nesta noite, com o tema: «A Sinodalidade como estilo 
para uma permanente conversão pastoral». 

A Sinodalidade aparece como uma palavra ainda estranha em alguns lugares e revestida 
de uma novidade que não lhe pode ser atribuída pois é uma «palavra antiga e veneranda 
na Tradição da Igreja, cujo significado recorda os conteúdos mais profundos da Revelação e 
indica	o	caminho	feito	conjuntamente	pelo	povo	de	Deus.	Composta	pela	preposição	σύν,	
com,	e	pelo	substantivo	ὁδός,	via,	indica	o	caminho	feito	conjuntamente	pelo	povo	de	Deus.		
Remete, portanto, ao Senhor Jesus, que apresenta a si mesmo como “o caminho, a verdade 
e a vida” ( Jo 14,6), e ao fato de que os cristãos, no seu seguimento, são originariamente cha-
mados “os discípulos do caminho” (At 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22)» (CTI 3). Ainda que pos-
samos desconhecer o conceito, ela é já uma realidade reclamada por toda a eclesiologia do 
Concílio Vaticano II e, sobretudo, na redescoberta de uma Igreja Povo de Deus, no horizonte 
da eclesiologia de comunhão. 

A sinodalidade é, como indica a sua etimologia, caminho conjunto de toda a Igreja: padres 
bispos, papa, os religiosos e religiosas, os leigos, consagrados e consagradas – todos os bapti-
zados que caminham conjuntamente na diversidade de ministérios, serviços e carismas, mani-
festando no seu modo de agir aquilo que é a Igreja enquanto «Povo de Deus que caminha na 
unidade do Pai, Filho e Espírito Santo» (LG 4). Tal como afirma o Papa é um conceito muito 
fácil de verbalizar, mas difícil de colocar em prática.

22
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I. O KAIRÓS DA SINODALIDADE

1. Uma advertência prévia: O Perigo da Sinodalidade

O pontificado do Papa Francisco e, de modo particular, este caminho sinodal que foi inau-
gurado em Roma no passado dia 10, trouxe para a ordem do dia a reflexão acerca da sinoda-
lidade. A sinodalidade tornou-se uma palavra da moda e confesso que tenho sempre medo 
das palavras da moda. Recordo-me de um dito popular da minha aldeia: «quem anda na moda, 
anda com a cabeça à roda». As modas passam e quem as segue anda permanentemente em 
inquietação e mudança, sem estabilidade e identidade. Por isso, a sinodalidade não pode ser 
uma palavra da moda e, muito menos, um slogan inconsequente. Se ser uma palavra da moda 
pode ser muito arriscado, ser um slogan inconsequente é um perigo ainda maior. Na Igreja, 
frequentemente, irrompem chavões que se repetem durante um tempo, até criam alguma 
sintonia no que dizem os bispos e os padres, mas não passam de uma expressão tantas vezes 
inconsequente e estéril. Além disso, a sinodalidade também corre o risco de não passar de 
uma moldura eclesial onde se encaixa tudo aquilo que vamos falando: a pastoral vocacional 
em chave sinodal, a família sinodal, a paróquia sinodal, a catequese no horizonte da sinodali-
dade…        

Evidentemente que a sinodalidade enquanto dimensão constitutiva da Igreja deve moldar 
e plasmar cada âmbito da vida da Igreja, mas que não seja nem slogan, nem moldura e muito 
menos palavra da moda. As modas passam e a sinodalidade é parte integrante da identidade 
da Igreja. Deste modo, a identidade não pode ser uma moda, mas um estilo identificador da 
Igreja que tem necessariamente de se apresentar como modus vivendi et operandi. A Igreja 
ou é sinodal ou nega a sua identidade enquanto «Povo de Deus na unidade do Pai, Filho e 
Espírito Santo» (LG 4).

23
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2. «O que é que a Igreja deve fazer aqui e agora?»   

A expressão «Kairós da Sinodalidade», hoje, repetida em muita bibliografia foi cunhada 
pelo documento da Comissão Teológica Internacional – A Sinodalidade na Vida e na Missão 
da Igreja. Recorrentemente, aponta-se como fundamento do kairós da sinodalidade a expres-
são do Papa Francisco: «a sinodalidade é o caminho que Deus espera da Igreja para o terceiro 
milénio». Ainda que seja absolutamente orientadora e autorizada a palavra do Sucessor de 
Pedro, podemos ir mais longe na fundamentação da oportunidade e da urgência de encetar 
um caminho sinodal que se constitua como verdadeiro estilo eclesial. 

Comecemos pela questão fundamental que deve moldar todo o agir eclesial: «o que a Igre-
ja deve fazer aqui e agora?» e vejamos se a sinodalidade poderá ser resposta a esta questão. 
Na verdade, qualquer caminho pastoral deve ter como ponto de partida a resposta a esta 
questão, orientando um caminho de discernimento que permite verificar o que o Espírito 
Santo nos pede aqui e agora, hic et nunc. 

Aqui, neste lugar concreto e agora, neste momento preciso da história. O que é que a 
Igreja deve fazer aqui, isto é, no nossa amada diocese do Porto, na nossa paróquia, no nosso 
grupo e neste lugar onde habitamos. Agora, isto é, neste tempo concreto em que somos 
chamados a viver e actuar. Não no passado, que era tão bom e que já passou ou num futuro 
longínquo que nos cabe apenas confiá-lo nas mãos de Deus. Agora, neste tempo onde Deus 
está já actuar, ainda que seja tão difícil vê-lo. Evitando qualquer saudosismo do passado que 
nos leva à tentação de querer dominar o presente, pois não somos chamados a dominar as 
mudanças, mas servir a vida que o Senhor continua a suscitar. Até porque o saudosismo do 
passado, conduz sempre a uma mau juízo do tempo presente e na nossa acção eclesial não 
tem lugar nem uma pastoral desiludida, nem uma pastoral voluntarista. 

Responder a esta pergunta fundamental – o que é que a Igreja, iluminada e guiada pelo 
Espírito Santo, deve fazer aqui e agora? – não se trata de descobrir receitas, respostas feitas, 
mas caminhos iluminadores e capazes de gerar vida eclesial, habitando o horizonte antropo-
lógico do tempo presente e avançando com coragem e fidelidade criativa nesta nova etapa 
evangelizadora.

Aqui e agora, isto é, com os olhos e o coração abertos para escutar a Palavra que Deus 
nos dirige e de pés bem assentes na terra para escutar e acolher os anseios e esperanças, as 
alegrias e dores dos homens e mulheres de hoje. A resposta a esta pergunta só poderá ser 
encontrada se formos capazes de responder numa intimidade profunda com Jesus Cristo e 
num amor concreto e real pelos homens e mulheres nossos irmãos.

Deste modo, o Kairós da Sinodalidade é-nos apresentado a partir de um duplo horizonte: 
o horizonte sociocultural e o horizonte eclesial. A sinodalidade é reclamada quer pelo dado 
da fé, pela eclesiologia de comunhão que caracteriza a vida e a missão da Igreja, mas também 
pelo dado da realidade, pelo horizonte sociocultural plural e pluralista que requer uma cons-
ciência eclesial que tem presente esta diversidade não como obstáculo, nem fonte de relati-
vismo, mas como oportunidade de construir a unidade na diversidade e pluralidade. 

24
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O aqui e agora do tempo e da história são o lugar concreto onde Deus escreve a sua his-
tória de salvação e requer um olhar verdadeiramente kairológico: nem um pessimismo parali-
sante, nem um optimismo desencarnado que nos impede de ver a realidade como lugar onde 
o Espírito actua, para lá dos nossos esquemas e calculismos. Ter o olhar treinado pela luz da 
manhã de Páscoa permite vislumbrar uma nova etapa evangelizadora, que exige um caminho 
conjunto, onde cada baptizado, como parte integrante do Povo de Deus, na circularidade e 
complementaridade dos diversos dons e carismas, rasga horizontes novos de missão.    

A descoberta de caminhos novos e de resposta da Igreja em cada tempo, nasce não apenas 
da novidade do contexto sociocultural, mas do encontro entre a novidade de cada tempo 
com a Palavra de Deus que é sempre nova. Como disse o Papa João XXIII: «Não é o Evange-
lho que muda, somos nós que o compreendemos melhor»1. 

«Vinho novo, em odres novos» (Mc 2,22), dizia já Jesus no Evangelho, alertando-nos para o 
perigo de diante das realidades novas continuarmos com os nossos velhos esquemas remen-
dados. Todo este percurso de projecção e estudo da acção evangelizadora da Igreja reclama 
uma verdadeira consciência de que a acção evangelizadora é acção de Deus no mundo, que 
através de toda a comunidade eclesial age. A centralidade do Espírito Santo como protago-
nista da acção evangelizadora e a abertura à graça devem ser verdadeiramente operativas. 
A capacidade de abertura às surpresas de Deus e um espírito de oração verdadeiramente 
consciente deste primado abre-nos a uma verdadeira atitude de discernimento e escuta do 
Espírito Santo. A Amoris Laetitia no n. 200 define muito bem qual a nossa missão como agen-
tes evangelizadores: «à luz da parábola do semeador, a nossa tarefa consiste em cooperar na 
sementeira: o resto é obra de Deus». Nunca nos podemos esquecer que estamos diante do 
mistério de Deus que pelo Espírito Santo sopra de onde quer e da liberdade humana que é 
convidada a responder. Nós somos semeadores e não ceifeiros. 

Pe Sérgio Leal 
Conferência  proferida no Centro de Cultura Católica

9 de Novembro de 2021
Continuaremos a editar o texto nas próximas revistas 

 
 1M. Benigni – G. Zanchi, Giovanni XXIII, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo 2000, p. 428.
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2…
Catequese da adolescência

“A Aventura é partir…
  Põe-te a caminho!”
Dinâmica para a abertura do ano catequético

«A aventura é partir… põe-te a caminho!» disponibiliza um esquema que possibilidade 
viver criativamente o início do ano catequético (para a adolescência, mas pode ser adaptado 
para a infância). Todo o primeiro encontro é marcante e indicará a atmosfera que se imple-
mentará no grupo. Por isso, é importante cuidar o momento em que se dão os primeiros pas-
sos num percurso de crescimento em ordem à iniciação à vida cristã. Sabendo da importância 
da família na educação cristã dos filhos, convida-se os catequistas a adaptarem o esquema 
convidando as famílias a participarem. 

Esta dinâmica possibilita ao catequista: 

•	 Acolher	de	forma	criativa	e	próxima	os	catequizando	e	suas	famílias;	
•	 suscitar	a	curiosidade	e	o	desejo	de	participar	nos	encontros	de	catequese	(sabendo	

que muitos catequizandos não o fazem de livre vontade…); 
•	 oferecer	uma	atividade	que	quebre	o	gelo,	aproxime	as	pessoas	e	predisponha	cada	

participante a desejar estabelecer laços de amizade com todos os membros do grupo;
•	 dar	a	viver	um	momento	significativo	e	marcante	de	encontro	com	a	Palavra	para	que	

o grupo experimente que ELA alimenta a vida de forma «saborosa» e está no centro da ca-
tequese…
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Material:

•	 Rebuçados	com	sabores	a	várias	frutas,	as	mesmas	servirão	para	formar	grupos;	
•	 Bíblia;
•	 Pequenos	papeis	com	as	frases	das	mensagens	que	vão	ser	lidas	(exemplo	a	frase	do	

Papa Bento XVI);
•	 Uma	pagela	com	o	credo.	

Como fazer: 

a) Preparação prévia do encontro:
Os catequistas são convidados a:
•	 determinar	um	percurso	e	locais	de	paragem;	
•	 a	criar	e	enviar	um	convite	(e	se	possível	às	famílias);
•	 preparar	os	panfletos	com	as	mensagens	e	o	texto	bíblico	(ou	pedir	que	tragam	a	Bíblia).	

b) Esquema do encontro:
Acolhimento 
[Os catequizandos são acolhidos no local determinado para o início da caminhada. Confor-

me vão chegando recebem um rebuçado de boas vindas cujo invólucro (a que está associado 
um fruto correspondente ao sabor do rebuçado) devem guardar.] 

Aproxima-se a hora de partida e é chegado o momento de começar a formar os grupos, 
que serão constituídos conforme o sabor dos frutos dos rebuçados que foram entregues a 
cada um à chegada. 

Junta-se o grupo das laranjas, o das cerejas, framboesas… e assim sucessivamente. 
Põe-te a caminho… Cada grupo, com intervalos de alguns minutos, é desafiado a partir. 

Acompanham cada um dos grupos um ou dois catequistas. 

Mas antes de partir propomos a escuta de um pequeno texto, que nos convida a entrar 
nesta aventura e nos desafia a partir à descoberta. 
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A aventura é partir… 

Ponhamo-nos, portanto, a caminho, aceitando este novo desafio do encontro com os 
outros, do encontro da novidade no caminho que vamos fazendo à medida que vamos cami-
nhando. 

Este é um caminho que por vezes nos parece de incertezas, ou mesmo em certas circuns-
tâncias desconhecido, onde, ao percorrer o trilho, procuramos a melhor orientação... 

Levanta-te, vai, caminha com a certeza de que tudo se revela na dinâmica de saída e tudo 
se completa no passo ousado que impele a ir descobrir, conhecer, fazer encontro. Não per-
camos esse sentido do caminhar, o nosso sentido de fé, que nos impulsiona a seguir com 
determinação, disponibilidade, entrega no que acreditamos. 

Jesus Cristo deve fazer parte deste projeto de caminho que nos propomos seguir. 
Ele caminha connosco, à frente, no meio, atrás. 
Ele é luz no escuro, no desconhecido, na indefinição. 
Ele é a força que nos distingue, a essência nesta constante procura do caminho.
Ele é a estrela que nos guia, o sol que nos ilumina, o sentido maior do nosso caminhar, 

porque d’Ele sabemos que é “Caminho, Verdade e Vida” ( Jo 14, 6).  

Momento – conhecer-se e escolher um nome para o grupo 
[Alguns passos depois da partida o grupo é convidado a parar e a reunir-se num local com 

algum espaço] 

Vamos começar por nos conhecer. 
Estamos juntos na catequese, provavelmente em anos diferentes, e embora nos possamos 

conhecer de vista ou da escola, poucas vezes ou raramente, a não ser nestes encontros, nos 
reunimos na mesma sala ou grupo para fazer catequese. 

Por isso cada um fará, de modo simples, a sua apresentação. Tipo: “Olá, eu sou o Manuel e 
este ano vou entrar no 6º ano de catequese”, a palavra com que mias me identifico é ... 

Feitas as apresentações, este é o primeiro desafio da nossa caminhada: 

Devem escolher um nome para o grupo que esteja relacionado com a Igreja, Palavra de 
Deus, algo que já tenhamos aprendido na catequese. Pode ser o nome de uma das primeiras 
comunidades cristãs e que no Novo Testamento podemos encontrar nas Cartas de Pedro 
ou Paulo, dirigidas a essas mesmas comunidades, pode ser o nome de um santo, de alguma 
palavra ou passagem bíblica ou de algo que esteja de alguma forma relacionado com a nossa 
fé ou vivência em Igreja. Sejam criativos… 

Este nome poderia ser impresso numa t-shirt com o objetivo de acompanhar o grupo ao 
longo dos vários anos.

O NOME DO MEU GRUPO:

1
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Momento – escolher um «grito» que identifique o grupo 

Escolhido o nome do grupo, a proposta para este momento é imaginar um grito para o 
grupo que devem ensaiar para que à chegada, quando chamarem pelo nome do vosso grupo, 
os elementos desse mesmo grupo e em uníssono se possam manifestar ruidosamente através 
do grito. 

Este é um tipo de grito com alguns sons e palavras de ordem que proferidas com uma de-
terminada entoação se costuma utilizar em grupos ou equipas desportivas para motivação e 
união do grupo. Tenho a certeza que vamos ouvir gritos muito empolgantes. Vamos lá, toca 
a pensar e ensaiar o vosso grito… 

Este grito poderá ser o sinal para iniciar cada encontro de catequese, ao longo de toda a 
caminhada catequética. Uma forma de ajudar o grupo a sintonizar e a criar comunhão.

O NOSSO GRITO: 

Voltamos ao caminho. 
Enquanto caminhamos vamos procurar conhecer melhor aquelas que são as nossas quali-

dades.
A proposta é que, enquanto percorremos o caminho mantendo-nos juntos, possamos 

comentar uns com os outros cada uma das qualidades individuais dos elementos que consti-
tuem o grupo. 

AS NOSSAS QUALIDADES

2
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Momento – encontro com Jesus conduzidos pela Palavra

Depois de avançarmos mais um pouco no nosso caminho, vamos parar por alguns instantes 
para ouvir uma parábola que Jesus tem para nos propor. Escutemos… 

Leitura: Lc 10, 30-37 

Após a leitura, somos convidados a refletir um pouco sobre o que acabamos de escutar. 
Aqueles que quiserem podem comentar ou simplesmente repetir uma palavra ou expressão 
da parábola que ouviram. 
•	 Que	gesto	tem	o	samaritano	para	com	o	homem	caído?	(Quais os seus gestos: vem até 

junto dele (1), viu-o (2), encheu-se de comoção (3), aproximou-se (4), enfaixou-lhe as feridas (5), 
derramou óleo/azeite e vinho (6), colocou-o na sua montada (7), levou-o para uma pousada (8), tomou
-o ao seu cuidado (9), deu dois denários ao hospedeiro (10), e disse-lhe: «Toma tu cuidado dele» (11).
•	 Quando	Jesus	conta	a	história	de	alguém	que	tem	um	amor	sem	medidas,	de	quem	fala?	

(Do Pai e também dELE) 
•	 Que	fez	o	homem	que	estava	no	chão?	(Deixou	que	Deus	pegasse	nele	ao	colo,	podia	

ter recusado o perdão, a ajuda, o carinho. Muito não se deixam amar e, pelo orgulho, não 
aceitam que erraram)
•	 Imaginem,	que	terá	acontecido	ao	homem	depois	de	curado?	Voltaria	a	fazer	o	mal	que	

mata? (Só quem se sente amado é capaz de amar)
•	 Aceito	que	Deus	me	pegue	ao	colo,	me	cure?
•	 Como	pode	ele	fazer-me	isso,	hoje?	(Deus cura o coração quando perdoa o mal que fazemos, 

quando mostra o caminho do amor, quando dá força no meio das dificuldades, quando mostra que o melhor 
caminho é fazer o bem… quando se pode colocar a minha cabeça no seu ombro quando todos nos viram as 
costas, e ELE, no fundo do coração, sussurra, estou aqui, não tenhas medo…)
•	 	Sinto-me	também	convocado	a	repetir	o	gesto	do	samaritano?	
•	 Quem	é	o	meu	próximo,	hoje,	na	escola,	na	família,	na	rua…	ainda	à	pouco	tempo	

morreu de frio, porque caiu, uma noite no chão de Paris, um grande fotografo (ninguém o 
socorreu)? 
•	 Que	espera	de	mim?	
•	 Dos	três	personagens…	qual	é	o	que	mais	prevalece	na	minha	vida?	
•	 Qual	a	maior	qualidade	humana	que	aprendemos	desta	parábola?	

Voltamos ao caminho… com um pensamento do Papa Bento XVI 

“Que o Senhor nos ajude a redescobrir o caminho da beleza como um dos itinerários, 
talvez o mais atraente e fascinante para conseguir encontrar e amar a Deus”. 

3
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Momento – encontro com Jesus conduzidos pela Palavra 

Voltamos a parar e por alguns momentos descansar um pouco, aproveitar para poder re-
cuperar energias para o que falta percorrer do caminho. 

Restabelecidos, vamos voltar a abrir a Bíblia e escutar a Palavra que nos proporciona um 
encontro especial, único, imprevisível com Jesus. Escutemos com atenção… 

Leitura: Lc 9, 1-10 

Após a leitura somos convidados a refletir um pouco sobre o que acabamos de escutar. 
Estabelecer o diálogo com o grupo 

•	 O	que	me	diz	/	ensina	o	texto?	
•	 Que	significa:	«autoridade	sobre	todos	os	demónios	e	para	curarem	doenças…	curar	

os doentes» é possível um jovem fazer isto? (significa conseguir dizer não ao mal -autoridade sobre os 
demónios, curar as doenças do coração sendo amigo, ajudando– tristeza, bowling, baixa autoestima, dificul-
dades nos estudos, … significa dizer sim ao que é bom e ajudar os outros a dizerem sim ao bem e à amizade)
•	 A	quem	dá	Jesus	a	autoridade	de	forma	especial?	(aos apóstolos que para nós são os bispos 

e os sacerdotes, e todos nós, com eles, temos essa missão)
•	 As	pessoas	acolhiam	Jesus,	que	vivia	no	meio	deles.	E	nós,	como	podemos	acolher	Je-

sus e assumir a missão que Ele nos dá, hoje? (Ele está no coração do ser humano, mas é necessário 
dizer-lhe SIM, para Ele poder colaborar connosco no dia a dia. Para dizer-Lhe sim é necessário: rezar- con-
versar com Ele- isto é estabelecer uma relação de amizade, ouvir o que Ele diz nos evangelhos, acolher o seu 
amor na eucaristia, ouvir o que as pessoas que têm fé e vivem com Jesus nos dizem… e claro, decidir abrir 
o coração ao bem. Quando fazemos o mal, ficamos separados dELE) 
•	 Aceito	que	Jesus	venha	ao	meu	encontro,	se	intrometa	na	minha	vida,	se	queira	hospe-

dar em minha casa? 
•	 Como	acolho	Jesus	na	minha	vida?	
•	 Que	testemunho	dou	da	sua	presença	em	minha	casa,	na	minha	vida,	na	influência	que	

tem no meu jeito de viver? 

4
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Momento – tempo para recordar o credo e testemunhar

Antes de voltar ao caminho damos testemunho da nossa fé. 
Cada um é convidado a manifestar ou escrever uma razão, motivo, impulso que professe e 

aumente a fé que nos faz seguidores de Jesus Cristo.
 
Pegando na oração do Credo, testemunhamos por sentimentos e palavras nossas o nosso 

Crer em Deus, em Cristo, no Espírito Santo ou na Igreja. 
Exemplo: Creio em Jesus Cristo que me ensina a fazer caminho de bondade no amor ao 

próximo 

EU CREIO, NÓS CREMOS 

Voltamos ao caminho… com um pensamento da Madre Teresa de Calcutá 

“Pois só Ele é Caminho, que vale a pena seguir, a Luz, que vale a pena acender, a Vida que 
merece ser vivida e o Amor que vale a pena amar”. 

5
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Momento – tempo de oração 

O caminho vai longo. A descoberta esplêndida. 
Todo o caminho, sempre que percorrido com sentido, leva-nos a algo maior, apesar do 

esforço que nos é exigido, culmina num momento de compensação. 
Eis-nos no caminho, com Jesus, à procura de um gesto, um sinal, um sentido em Jesus, se-

quiosos (muito desejosos) da sua presença, que nem sempre compreendemos tão próxima, 
deslumbrados, tantas vezes incompreendido na sua divindade. 

Para que o possamos acolher e sentir no mais íntimo de cada um e no meio de todos, fa-
çamos uma roda para que possamos sentir a sua presença no encontro da Oração.

a) Ler a mensagem do Papa João Paulo II:
Convido-vos a escutar as palavras do Papa João Paulo II numa mensagem aos jovens no 

Jubileu do ano 2000 em que nos convida a abrir de “par em par” as portas a Cristo. 

“Renovo de coração o convite urgente a abrir de par em par as portas a Cristo. Acolher a 
Cristo significa receber do Pai o mandato de viver no amor por Ele e pelos irmãos, sentindo-
se solidários com todos, sem descriminação alguma. Às vezes podemos deixar-nos levar pelo 
desânimo e chegar a pensar que não é possível mudar nada no mundo nem em nós mesmos. 
Se o caminho é árduo, tudo porém podemos n’Aquele que é o nosso Redentor. Por isso não 
vos dirijais a outros senão a Jesus. Contai com Ele, crede na força invencível do Evangelho e 
ponde a fé como fundamento da vossa esperança. Jesus caminha convosco, renova o vosso 
coração e fortalece-vos com o vigor do seu Espírito”. 

a) Dialogar com os catequizando para aprofundar o sentido do texto:
Interiorizamos as palavras de S. João Paulo II. Fazemos silêncio.
Preparamos a predisposição, a atenção, o momento para proporcionar tempo natural (es-

pontâneo) de oração.

6
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Dialogar sobre o texto para ajudar à sua compreensão:

•	 Que	significa	abrir	as	portas	a	Cristo,	o	papa	explica?	(Resposta	na	segunda	frase)

•	 E	que	significa	abrir	as	portas	a	todos	sem	descriminação?	Quem	são	os	TODOS,	ape-
nas os que nos amam e nos ajudam a sermos felizes?

•	 É	fácil	abrir	as	portas	do	coração	a	todos,	mesmo	aos	que	me	fazem	sofrer,	recorda-
mos que Jesus convida a amar os inimigos? (O catequista propõe que deem exemplos de pessoas que 
amaram sem medidas em situações dramáticas em que muitos de nós teriam sentimentos de ódio: Santa Edi-
th Stein, Beato Pe. José Kowalski, Serva de Deus Maria Cecilia Autsch, Serva de Deus Stanislawa Leszczynska 
e São Maximiliano Kolbe- podem procurar dados sobre as suas vidas no telemóvel) 

•	 De	onde	lhes	vem	a	força	para	amar	sem	medidas?

•	 O	Papa	convida	a	abrir	de	par	em	par	as	portas	a	Cristo.	Antes	de	as	abrir	aos	irmãos,	
a quem as devemos abrir? (a Deus que me ama, a Jesus… ao Espírito Santo) 

•	 Como	posso,	hoje,	no	contexto	da	minha	vida,	abrir	de	par	em	par	as	portas	a	Cristo?		
O convite é concreto, simples, mas pode parecer arrojado... (através da oração, no diálogo 
com Jesus suplicar ajuda… aprender como com Ele como se pode ser forte nas dificuldade…
Na eucaristia onde acolhemos o seu amor no coração, como uma força que é armadura em 
tempo de combate… Para amar como Ele é necessária a ajuda dELE)

•	 E	tu,	ao	que	estás	disposto	para	que	Cristo	possa	fazer	parte	da	tua	vida?

b) Orientar um tempo de silêncio e oração:
 Neste momento, criar ambiente que proporcione à vontade, possibilite diálogo, con-

vidar à partilha e deixar que possam expressar a sua vontade nesta proposta de deixar-se 
envolver em Cristo.

 Completar as suas intervenções com o sentido de compromisso de relação que se 
cultiva no encontro da catequese e comunhão que se vive na manifestação da Eucaristia.

2… Catequese da adolescência
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momento - À chegada – encontro de todos os grupos no adro da igreja

Ao chegar sentimos que fizemos bem o caminho, que convivemos, partilhámos dúvidas, 
aprendemos, crescemos neste Amor imenso que vem de Deus e tudo pode, tudo suporta, 
tudo compreende. 

Concluímos a caminhada com um apelo do Papa Francisco na sua Exortação Apostólica 
“A Alegria do Evangelho”: 

“Sabemos bem que a vida com Jesus se torna muito mais plena e, com Ele, é mais fácil 
encontrar o sentido para cada coisa. Convido-vos a renovar hoje mesmo o encontro pessoal 
com Jesus Cristo, ou, pelo menos, a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de o 
procurar dia a dia sem cessar” 

Fazemos a Festa proporcionando momentos de convívio 

Para animar a festa interagir com os grupos, convidando-os a apresentar o grito do grupo;
Pode-se pedir também que partilhem experiências em grupo do caminho que acabam de 

fazer.

Momento - convívio – em cada grupo

Se possível, convidar cada grupo a fazer um lanche partilhado (em cada grupo para que se 
alimentem os laços de amizade)

Miguel Carvalho

7

8
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Ser acolhido e acolher
Processos para educar     
para a vida em comunidade

Pela natureza, finalidade e tarefas que supõe a missão catequética, o catequista é chamado a 
implementar processos cujas atividades têm em conta a missão de iniciar e educar para a vida 
em Cristo, suscitando a conversão que leva o catequizando a assumir em todas as dimensões 
da sua existência o mandamento do amor (Cf. DC 31 e 165). 

Neste sentido a «catequese tem a missão de fazer ressoar no coração de cada cristão o 
chamamento a viver uma vida nova, que corresponda à dignidade de filhos de Deus, recebida 
no Batismo, e à vida do Ressuscitado, que se comunica mediante os sacramentos. Esta missão 
consiste em mostrar que à altíssima vocação à santidade corresponde a resposta de um estilo 
de vida filial (DC 83).» 

No lema «Abraçar o presente», a caminho da JMJ de 2023, a nossa Diocese foca-se de 
modo especial na atitude de «acolher e ser acolhido» que, para o catequista, reforça a missão 
de acompanhar os catequizandos na sua caminhada de acolherem a graça que lhes possibilita 
descobrirem-se filhos de Deus, irmãos em humanidade e chamados a assumirem a vocação à 
santidade.

Em ordem a concretizar, pedagógica e didaticamente este processo de acompanhamento 
propomos seis  atividades que dão corpo ao processo de «educar para a vida em comunidade 
- educar para acolher e ser acolhido».

3…
RECURSOS: iniciar à vida em Cristo
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1 
Proposta: Estabelecer um «código da amizade» 
(conduta - cuidar as relações e atitudes no grupo)

Atividade: 
Criar o «código da amizade» do grupo/comunidade

Que se pretende com a atividade?
•	 estabelecer regras para a vida em comunidade, no grupo;
•	 possibilitar que os catequizandos participem, ativamente, na organização e gestão das 

relações humanas no grupo em ordem a criar uma comunidade fraterna;
•	 aprender a acolher e ser acolhido;
•	 ajudar a desenvolver capacidades tais como: responsabilidade, autorregulação das emo-

ções, autonomia, respeito, colaboração, escuta, entreajuda… 

Quando? 
Se possível no primeiro dia de catequese (ou nos primeiros dias)

Material:
Cartolina, marcadores, algumas folhas brancas, um pequeno papel para que cada um escre-

va o seu nome, saco para colocar os nomes (material que pode ser reutilizado ao longo de 
todo o ano, como método de distribuição de responsabilidades) 

Como fazer? 
Propõe-se que o catequista:

5. Realize uma dinâmica “queima energia” que ajude os catequizandos a conhecerem-se 
melhor e a criarem proximidade entre eles. Se possível, fora da sala; 

6. Propor que se estabeleça o «código da amizade» do grupo;

7. Cada catequizando escreve o seu nome no papel e coloca no saco;

8. Tirar à sorte dois nomes, para escolher dois secretários. Estes deverão escrever as 
ideias do grupo num papel; 
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9. Utilizando a técnica de chuva de ideias, e sugerir que o grupo responda às perguntas: 
--1-- Quais seriam as características que Jesus gostaria de encontrar num grupo/comunida-

de de crianças? (os secretários escrevem)
--2-- Que poderíamos fazer para que a nossa comunidade/grupo estivesse de acordo com 

o sonho de Jesus para nós?

10. Propor que se escreva o «código da amizade» (escolher outros 2 secretários);
Sugestões de algumas regras:
•	 Cumprimentar	quem	chega
•	 Utilizar	palavras	mágicas:	agradecer,	pedir	desculpa,	pedir	por	favor,	dar	elogios
•	 Levantar	o	braço	para	pedir	a	palavra	e	esperar	pela	sua	vez.	
•	 Escutar	atentamente	quando	alguém	fala
•	 Respeitar	o	material,	
•	 Pedir	autorização	para	sair	do	lugar	quando	necessário	(inclusive	para	ir	ao	WC),	
•	 Ignorar	o	(s)	colega	(s)	que	não	cumpre(m)	as	regras	e	respeitar	os	avisos	dos	amigos	

e do catequista…

11. Propor que se estabeleça a forma como se vai por em prática o código:
Sugestões de algumas:
•	 Mensalmente	dois	catequizandos	a	assumem	a	responsabilidade	de	por	em	prática	o	

código;
•	 Se	alguém	não	cumprir,	mostrar	a	regra	que	está	a	ser	transgredida	(fazer	dísticos	ou	

cartazes com as várias regras…) 

12. Propor que se indica as atitudes a ter quando alguém falha um aspeto do código da 
amizade (2 secretários assumem a escrita);

Sugestões de algumas regras:
•	 Pedir	desculpa	ao	grupo;
•	 Trazer	uma	mensagem	e	entregar	a	quem	se	ofendeu,	na	catequese	seguinte	…
•	 Separar	dos	amigos…

13. Escrever na cartolina o código do grupo;

14. Fazer o primeiro sorteio de quem vai velar pelo código e ajudar a crescer quem não o 
põe em prática...

15. Mensalmente faz o sorteio para escolher novos animadores do código da amizade…

16. Convide a fazer a releitura da experiência, no fim da atividade: 

3… RECURSOS: Iniciar à vida em Cristo
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NOTA: uma catequese que assuma a dimensão missionária/querigmática e 
mistagógica deverá, sistematicamente, pôr em prática a releitura da experiên-
cia, após a realização de experiências/momentos significativos na catequese.

1º VISITAR- NARRAR | CONTAR   -a experiência vivida
Que fizemos, Hoje? Porque fizemos estas atividades? 
Que deseja para vós o catequista, a Igreja ao propor esta atividade?

2º VISITAR- NARRAR | CONTAR   -os sentimentos
Como se sentiram, felizes, tristes, motivados, aborrecidos…? 

3º VISITAR- NARRAR | CONTAR    -os efeitos experimentados na vida
Qual é a vossa opinião sobre a importância desta atividade para a vossa vida, para o vosso 

crescimento, para a vossa relação com os outros e com Jesus?
Que mudou na vossa forma de olhar para si mesmo? Que mudou na forma de ver o grupo? 

Foi bom? Porquê? Vale a pena pôr em prática as nossas decisões? 

4º VISITAR- NARRAR | CONTAR -a reação  e os efeitos na vida quotidiana
Na vossa opinião o que estamos a viver na catequese vai melhorar a forma como vivem? 

Serão mais fortes, mais amigos? Compreenderão melhor o que acontece na escola e na fa-
mília?

5º VISITAR- NARRAR | CONTAR     - o compromisso
Aceitam de serem fiéis aos compromissos que assumimos hoje?

3… RECURSOS: Iniciar à vida em Cristo
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2
Proposta:
Assumir a responsabilidade de formar comunidade
Atividade: 
«Formar comunidade», permitindo que o grupo viva a fraternidade alicerçada em Jesus 

Cristo (recordando que uma das tarefas da catequese é «introduzir à vida comunitária»). 

Que se pretende com a atividade?
•	 fazer	do	grupo	uma	comunidade	de	irmãos	«Filhos	no	Filho,	os	cristãos	recebem	um	

espírito de caridade e de adoção pelo qual confessam a sua filiação, chamando a Deus Pai (DC 
163)» (introduzir à vida comunitária, Cf. DC 88 e 89);
•	 inserir	o	grupo	na	comunidade	e	estabelecer	laços	com	esta	para	que	cada	catequizan-

do acolha o testemunho da comunidade, viva e celebre a fé na comunidade e se possa tornar 
um membro ativo; 
•	 possibilitar	que	os	catequizandos	participem,	ativamente,	na	organização	e	gestão	das	

relações humanas no grupo em ordem a criar uma comunidade fraterna: aprender a acolher 
e ser acolhido;
•	 ajudar	a	desenvolver	capacidades	tais	como:	responsabilidade,	entreajuda,	colaboração,	

partilha, empatia, compaixão, autonomia … 

Quando? 
Organizar no início do ano catequético e levar à prática, ao longo do ano. 

Material:
Cartolina, marcadores, algumas folhas brancas (utilizar o saco para fazer o sorteio). 

Como fazer? 
Sugere-se que o catequista:

4. Proponha que se distribua tarefas que ajudem o grupo a ser comunidade ao jeito das 
comunidades sonhadas por Jesus;

5. Tire à sorte dois nomes, para escolher dois secretários. Estes deverão escrever as 
ideias do grupo num papel; 

3… RECURSOS: Iniciar à vida em Cristo
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6. Utilize a dinâmica da chuva de ideias, e proponha que o grupo responda às perguntas: 
	 	 •	 Que	tarefas	poderíamos	assumir	para	que,	cada	um,	se	sentisse	feliz	no	

grupo, visse o outro como um irmão e pudesse ajudar o grupo a ser uma comunidade de ir-
mãos que vivem como filhos de um mesmo pai? (os secretários escrevem a lista de propostas)
	 	 •	 Que	poderíamos	fazer	para	que	a	nossa	comunidade/grupo	se	ligasse	cada	

vez mais à comunidade (a comunidade que vive a fé e celebra a eucaristia) e se sentissem 
felizes por fazer parte da Igreja, como filhos de Deus? (os secretários escrevem a lista de pro-
postas)

7. Proponha que se faça uma lista das tarefas possíveis e se coloquem as mesmas numa 
grelha para planificar e distribuir as tarefas, ao longo do ano (ou uma por período):

Sugestões de atividades e exemplo de grelha de planificação: 

Tarefa a assumir para formar comunidade: Outubro Novembro

ACOLHER os IRMÃOS, antes de iniciar a catequese para que todos se 
sintam filhos muito amados do PAI e irmãos.

Nome
Nome

Nome
Nome

CUIDAR dos BENS COMUNS  -Preparar a sala (trazer a vela, a Bíblia, a 
toalha, as flores, o ícone, a cruz)

Nome
Nome

Nome
Nome

CUIDAR dos BENS COMUNS -Arrumar a sala, no fim do encontro Nome
Nome

Nome
Nome

CUIDAR a COMUNIDADE que se reúne para celebrar a eucaristia- Co-
municar nomes e situações para partilhar e rezar…  (oração comunitária)

Nome
Nome

Nome
Nome

CUIDAR a nossa pequena COMUNIDADE -Oração uns pelos outros en-
quanto membros do grupo..

Nome
Nome

Nome
Nome

CUIDAR os IRMÃOS – Ter um mealheiro e um responsável da partilha/
mealheiro – partilha carenciados

Nome
Nome

Nome
Nome

CÓDIGO DA AMIZADE – assumir a responsabilidade de velar código da 
amizade.

Nome
Nome

Nome
Nome

Assegurar a entrega e cuidado do diário de vida e diário de bordo: Dinâmi-
ca de mão em mão.

Nome
Nome

Nome
Nome

8. Faça, mensalmente, o sorteio para escolher novos responsáveis para cada tarefa…

9. Faça a releitura da experiência (exemplo a cima indicado). 

3… RECURSOS: Iniciar à vida em Cristo
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3
Proposta:
«De mão na mão», diário de bordo da comunidade
Esta atividade pretende, ao longo do ano, estabelecer a comunhão e interação entre a ca-

tequese e a família. 
Ver explicação dinâmica no artigo desta revista: «Dinâmicas de acolhimento para 

suscitar e alimentar a amizade»: Dinâmica 1 - De mão em mão.

4
Proposta:
Abrir-se à graça da filiação e da fraternidade
Deus vem ao encontro do ser humano para o convidar à comunhão de vida n’Ele e, porque 

o criou livre, aguarda um SIM ao seu convite (Cf. DV 2).  
Dizer SIM a DEUS supõe assumir um treino espiritual. Neste sentido propomos que:
- em cada catequese se estabeleça um tempo de oração que ajude o coração a abrir-se à 

presença e ação de Deus;
- se convide o catequizando a fazer, diariamente, a sua entrega ao Pai, ao Abba. 

3… RECURSOS: Iniciar à vida em Cristo
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Proposta: Oração de escuta e entrega 

1… Realizar o sinal da cruz, lenta e conscientemente, fazendo um ato de fé: 
     Pai, Abba, creio que me habitas e me convidas a viver na comunhão contigo.

2… Fechar os olhos e tomar consciência da presença de Deus;

3… Fazer alguns exercícios para treinar o silêncio interior. Para isso, sugere-se que se fa-
çam, ao longo de 2 minutos, cada um dos passos seguintes, convidando os catequizandos a 
afastarem os pensamentos:

… escutar os sons
… percorrer o corpo, mental e conscientemente, começando dos pés até à cabeça dizen-

do (em silêncio) a cada órgão: relaxa, relaxa ; 
… concentrar-se na respiração, 

4… Agradecer ao Abba a sua presença, a sua bondade e o amor com que envolve a nossa 
vida;

5… Convidar os catequizandos a repetirem várias vezes as seguintes expressões de fé:
•	 Abba,	Pai	sei	que	me	amas,	aumenta	a	minha	fé;
•	 Abba,	Pai,	desejo	acolher	a	tua	presença	e	o	teu	amor	na	minha	vida;
•	 Abba,	Pai,	desejo	acolher	cada	ser	humano	como	teu	filho	e	meu	irmão.

6… Terminar o momento com uma oração de gratidão e de súplica. 

Para concluir, recordamos o número 84 do novo Diretório para a Catequese:

«a missão catequética de educar para a vida boa segundo o Evangelho, inclui a formação 
cristã da consciência moral, para que, em cada circunstância, o crente possa  pôr-se  em  
atitude de escuta da vontade do  Pai para discernir, sob a  orientação do  Espírito e  em  
consonância com a lei de Cristo (cf. Gl 6,2), o mal que deve evitar e o bem que deve fazer, 
realizando-o mediante uma caridade ativa. Em vista deste objetivo, é importante ensinar a ti-
rar do mandamento da caridade desenvolvido no Decálogo e das virtudes, humanas e cristãs, 
as indicações para agir como cristãos nos diversos âmbitos da vida. Não esquecendo que o 
Senhor veio para dar a vida em abundância (cf. Jo 10,10), a catequese saiba indicar «o bem 
desejável, a proposta de vida, de maturidade, de realização, de fecundidade» para fazer dos 
crentes «mensageiros alegres de propostas elevadas, guardiões do bem e da beleza que res-
plandecem numa vida fiel ao Evangelho».

3… RECURSOS: Iniciar à vida em Cristo



Treinar o silêncio e a 
oração contemplativa
em família

A vida familiar, por tudo o que supõe de 
responsabilidades e tarefas, corre o risco de 
fazer da existência de cada um dos seus mem-
bros uma corrida de contrarrelógio que, mui-
tas vezes, não tem claro o motivo pelo qual 
se corre. Atulham-se as agendas e acumulam-
se as urgências sem atender à necessidade 
cuidar a interioridade e alimentar as relações 
humanas. Quando a sociedade fala da urgên-
cia em assumir na vida uma atitude de minful-
ness, nós cristãos recordamos a importância 
do silêncio e da oração. 

«Ama o silêncio, mais que tudo, porque ele 
te permitirá colher o fruto. É pelo silêncio que 
nascerá em nós o que a ele nos conduz… O 

silêncio é o mistério do mundo futuro,
enquanto a palavra é o instrumento do

mundo presente3».

Propõe-se para a família uma forma de ora-
ção contemplativa que coloca a pessoa numa 
atitude de acolhimento de Deus que vem ao 
seu encontro, favorece a capacidade de fazer 
silêncio e acalma a azáfama dos dias. 

Como fazer? 

1… Realizar o sinal da cruz, lenta e cons-
cientemente, fazendo um ato de fé: 

     Pai, Abba, creio que me habitas e me 
convidas a viver na comunhão contigo.

2… Fechar os olhos;
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4…
Alimentar a vida de fé em família  
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3… Fazer alguns exercícios para relaxar e treinar o silêncio interior. Para isso, sugere-se 
que se façam, ao longo de 2 minutos, cada um dos passos seguintes, procurando afastar os 
pensamentos:

 ... escutar os sons
 …percorrer o corpo, mentalmente, começando dos pés até à cabeça dizendo a cada 

órgão: relaxa, relaxa (2x); 
 … concentrar-se na respiração, 

4… Agradecer ao Abba a sua presença, a sua bondade e o amor com que envolve a nossa 
vida;

5… Concentrar-se na respiração e acompanhar o ritmo da mesma dizendo, no silêncio 
interior*:

                      Pai, Abba (ao inspirar), sei que me amas (ao expirar)! 
Ou:                Amor (ao inspirar), perdão (ao expirar)! 

Sempre que haja uma distração é necessário  voltar a concentrar-se nas palavras.   

6… Terminar o momento com uma oração de gratidão e de súplica. 

*Esta forma de oração (oração hesicástica -oração do coração) procura, através da con-
templação, levar o coração a abrir-se à presença de Deus e à sua ação. Como diz João de 
Cárpato: «É preciso grande esforço e luta na oração para alcançar aquele estado da mente 
que é livre de toda perturbação; é um céu dentro do coração (literalmente ‘intracardíaco’), o 
lugar onde, como o apóstolo Paulo assegura, “Cristo está em vós. (2Cor13,5)”».

Neste sentido, o Papa Francisco, no discurso aos catequistas, em 2013, convidava a «estar 
na presença do Senhor, deixar-se olhar por Ele. Pergunto-vos: Como estais na presença do 
Senhor? Quando ides ter com o Senhor, enquanto olhais o Sacrário, que fazeis? Sem pala-
vras… Mas eu falo, falo, penso, medito, ouço… Muito bem! Mas tu… deixas-te olhar pelo 
Senhor? Sim, deixar-se olhar pelo Senhor. Ele olha-nos, e esta é uma maneira de rezar. Dei-
xas-te olhar pelo Senhor?»

«Ama o silêncio, mais que tudo...».

3Isaac de Nínive, Discursos ascéticos, 34; Touraille, 213



5…
DOSSIER – CASA COMUM – para a família

Deus sentado na
margem do mundo 
para improvisar
em família
ou improvisar num encontro 
intergeracional / catequese

Que tal passar um dia de férias ou um domingo, no jardim, ou 
na montanha, ou na sala de jantar e organizar um jogo que ajude 

a família/ os catequizandos e respetivas famílias a refletirem
sobre as questões ecológicas?
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PROPOSTA5

Quem pode jogar? 
Este jogo pode realizar-se em família, numa 

catequese, ou numa catequese intergeracio-
nal com a presença da família:

Objetivos? 
Criar um momento de proximidade e ale-

gria a refletir sobre temas importantes de 
forma lúdica. 

Que temas podem ser abordados? 
Qualquer tema que seja significativo.

Quanto tempo?  
30 minutos ou mais de acordo com o tem-

po definido pelo grupo.

Que material é necessário? 
•	 um banco ou uma mesa, ou um pene-

do para colocar a personagem que represen-
ta «Deus» mais alto;
•	 túnica ou lençol para caracterizar o pa-

pel de Deus;
•	 um cronómetro;
•	 duas listas com o nome de todos os 

presentes para apontar o número de respos-
tas e o número de perguntas de cada um. 

Como fazer? 
•	 Instalar a família no lugar escolhido;
•	 Votar para que o grupo tenha um ani-

mador para orientar o jogo;

•	 É o animador que tira a sorte quem vai 
assumir o papel de representar Deus e dar 
respostas criativas às perguntas da família 
(este terá de vestir a túnica ou o mano bran-
co). O público é convidado a aplaudir genero-
samente.
•	 Para iniciar o jogo, o animador apre-

senta a música ou o texto em francês «As-
sis sur le rebord du monde» de Francis 
Cabrel»,  ou convida cada um procurar a tra-
dução do mesmo no google.
•	 Seguidamente colocam-se perguntas 

a Deus a partir dos temas referidos no tex-
to. Quem representa a personagem de Deus 
deve conseguir responder às perguntas ao 
longo de 5 minutos. Se não conseguir, perde 
e passa a sua vez a outro. Se tiver êxito ao 
longo de 5 minutos, continua até não conse-
guir responder a uma pergunta. 
•	 Cada 5 minutos de respostas criativas 

equivale a 1 ponto.  É o animador que assume 
a responsabilidade da contagem. 
•	 Quem faz mais perguntas ganha, assim 

como quem responde mais tempo. 

5Proposta de: Office dela catéchèse – défis créatifs - 
adaptado.
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Si j’ai bien toute ma mémoire, disait Dieu dans un coin du ciel
J’avais commencé une histoire sur une planète nouvelle et toute bleue

Bleue, pour ne pas qu’on la confonde
Je vais aller m’asseoir sur le rebord du monde

Voir ce que les hommes en ont fait
J’y avais mis des gens de passage, j’avais mélangé les couleurs

Je leur avais appris le partage, ils avaient répété par cœur “toujours!”
Tous toujours dans la même ronde

Je vais aller m’asseoir sur le rebord du monde
Voir ce que les hommes en ont fait

Je me souviens d’avoir dit aux hommes, pour chaque fille une 
colline de fleurs

Et puis j’ai planté des arbres à pommes, où tout le monde a mordu 
de bon cœur et partout!

Partout des rivières profondes
Je vais aller m’asseoir sur le rebord du monde

Et voir ce que les hommes en ont fait
Soudain toute la ville s’arrête, il paraît que les fleuves ont grossi
Les enfants s’approchent, s’inquiètent et demandent pourquoi 

tous ces bruits? Sans doute!
Dieu et sa barbe blonde

Dieu qui s’est assis sur le rebord du monde
Et qui pleure de le voir tel qu’il est

Dieu qui s’est assis sur le rebord du monde
Et qui pleure de le voir tel qu’il est.

Sugestões de outros textos/vídeos:
•	 «Xote ecológico» de Luiz Gonzaga 
•	 «Children Of The Sea» de Black Sabbath
•	 …

5… DOSSIER – CASA COMUM – para a família
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5… DOSSIER – CASA COMUM – para a família
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6…
Ao ENCONTRO – arte e espiritualidade 

Contemplar o ícone da

Visitação
a partir do lema
“Abraça o presente”

Convida-se o leitor a contemplar o ícone da visitação, em tudo o que ele dá a ler sobre o 
mistério do encontro entre duas mães e dois filhos e ao mesmo tempo a meditar sobre o que 
o Plano pastoral, através da visitação, nos aponta para este ano de missão. 

«O abraço de Maria e Isabel é o abraço de duas mulheres que partilham a alegria pelo ma-
ravilhoso e surpreendente presente de uma vida nova, que uma e outra acolhem em gestação 
no seio materno. É o abraço de quem se acolhe mutuamente no amor, de quem partilha o 
Evangelho da Vida, em carne viva.  É o abraço de quem abraça a graça, os desafios e a opor-
tunidade da hora presente. 
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É o presente que Deus nos oferece no ros-
to de todos os jovens, vindos de todas as par-
tes do mundo, para a JMJ, como verdadeiros 
peregrinos da esperança: eles irão entrar nas 
nossas casas, nas nossas realidades familiares 
e eclesiais, para animar e renovar as nossas vi-
das. São um presente que queremos abraçar, 
acolher e envolver, abrindo portas e janelas 
ao sopro da novidade do Espírito. 

Maria torna-se, em tudo isto, modelo de 
uma Igreja de braços abertos, que acolhe (cf. 
Lc 1, 26-38). E, tal como na cena de Emaús, 
em que o anfitrião se torna acolhido, também 
Isabel, que recebe Maria, é acolhida por Ela. 
Como Maria, cada pessoa é chamada a tor-
nar-se pessoa-soleira, capaz de acolher quem 
entra ou se cruza na sua vida. Como Maria, 
a comunidade cristã torna-se um Corpo que 
acolhe, para se tornar um lugar que gera vida. 
A esta luz, devemos cuidar por formar comu-
nidades hospitaleiras, pautadas por um estilo 
pastoral amável e dialogal, simples e familiar, 
feito de presença, de escuta e de proximida-
de, capaz de promover a cultura do encontro, 
de propor e de acompanhar, num ambiente 
muito familiar, que gera e regenera vidas no-
vas em Cristo.»

Plano Pastoral da Diocese do Porto, 
2022/23

‘Abraçar’ tem, portanto, para nós, não ape-
nas a dimensão afetuosa da reciprocidade do 
amor, mas inclui também o desafio de ‘abra-
çar’, de acolher com amor, de escutar com 
atenção, de discernir à luz do Senhor, de res-
ponder e de corresponder às muitas opor-
tunidades, dificuldades e desafios do tempo 
presente. Neste sentido, “abraça o presente” 
significa sobretudo “vive no presente”, não 
no passado nem no futuro. O Espírito afirma 
o primado do hoje, contra a tentação de fa-
zer-se paralisar pelas amarguras e nostalgias 
do passado, ou de focar-se nas incertezas do 
amanhã e deixar-se obcecar pelos temores 
do futuro. Não há tempo melhor para nós: 
agora e aqui, onde estamos, é o único e irre-
petível momento para fazer o bem, para fazer 
da vida uma dádiva! 

Este presente que nos propomos abraçar, 
que desejamos acolher de braços abertos, 
tem, por isso, muitos rostos e significados:  é 
a graça da JMJ que nos desafia a reconhecer 
os jovens como o agora, ou o presente de 
Deus. 

É o presente deste processo sinodal em 
curso e de aprendizagem e conversão pasto-
ral contínuas, para uma Igreja de participação, 
comunhão e missão. 

É o presente deste processo sinodal em 
curso e de aprendizagem e conversão 
pastoral contínuas, para uma Igreja de 

participação, comunhão e missão. 

6… Ao ENCONTRO – arte e espiritualidade 
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Para refletir:

A nossa catequese é convidada a SER uma CATEQUESE de BRAÇOS ABERTOS… 

 Que caminhos se abrem ao nosso encontro para que esta missão seja “braços aber-
tos” para acolher a todos e de modo especial para os que estão longe?

 Que provocações escutar para que a catequese faça a experiência de ser acolhida? 

 Que caminho trilhar para que a catequese participe na «reconstrução de uma comuni-
dade» hospitaleira em que todos se sentem acolhidos e crescem na capacidade de acolher?... 

 Que perguntas poderiam fazer o catequista à sua vida pessoal e de missão? 

 Que perguntas poderiam ser feitas aos catequizandos e famílias..?

6… Ao ENCONTRO – arte e espiritualidade 



XVII jornadas
catequéticas
 Entrevista da Canção Nova Notícias

7…
Boas Notícias

Entrevista da CANÇÃO NOVA, à Drª Isabel Oliveira, diretora 
do SDEC.

Qual o objetivo da iniciativa?
Proporcionar um espaço de formação, re-

flexão catequética, partilha de experiências e 
criação de materiais e ferramentas em ordem 
à renovação da catequese.

É um encontro que procura responder às 
necessidades da missão dos  catequistas e das 
comunidades.
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Este ano, especialmente, vai ser apresen-
tado o novo itinerário catequético aprovado 
pela Conferência Episcopal Portuguesa. Um 
Itinerário que implica as famílias na iniciação 
cristã (todas as famílias e não apenas para as 
que já tem prática eclesial). Trata-se de pro-
porcionar a todos a possibilidade de fazerem 
caminho em ordem ao ENCONTRO com 
Cristo Ressuscitado.

O novo itinerário vai ser aplicado em “três 
momentos distintos e progressivos. Do Des-
pertar da Fé, passando pelo Catecumenado, e 
terminando com a Mistagogia”.



55

Quantos catequistas e educa-
dores estão a participar nesta 
edição?

Estiveram presentes cerca de 300 cate-
quistas oriundos de várias dioceses: Algarve, 
Aveiro, Braga, Leiria, Setúbal, Lisboa, Santa-
rém Coimbra Vila Real, Lamego, Beja, Guar-
da, Viana do Castelo, de Bruxelas e da Arqui-
diocese de Teresina do Brasil. 

Quais são os principais temas 
deste ano?

O SDEC dá o nome de «percurso forma-
tivo» e não de conferência porque temos 
como objetivo proporcionar várias horas de 
formação para cada tema: 4 para as online e 6 
para as presenciais. Trata-se de convidar «es-
pecialistas» que ofereçam uma modalidade 
que proporciona:
•	 Descoberta	 e	 reflexão	 sobre	uma	 te-

mática importante para a catequese;
•	 Análise	 da	 realidade,	 confronto	 entre	

as diretrizes da Igreja e a forma como são le-
vadas à prática;
•	 Experiências	catequéticas	significativas;
•	 Aquisição	de	ferramentas	e	propostas	

de práticas; 
•	 E	 criação,	 pelos	 formandos,	 de	 novas	

atividades e projetos que levarão para imple-
mentar ao longo do ano.

Temas tratados na plataforma zoom, 
de 4 a 7 de julho:

Percurso formativo 1 - Já não vos cha-
mo servos, mas amigos ( Jo 15,15): interpela-
ções para a missão de transmitir a fé, orienta-
do pelo Pe Luís Miguel   Rodrigues 

Percurso formativo 2 - Detetar os si-
nais e acompanhar a radicalização religiosa, 
orientado pelo Pe Rui Fernandes  

Percurso formativo 3 - Compreender e 
orientar comportamentos desafiantes na in-
fância, orientado pela Dra Mónica Soares    

Percurso formativo 4 - Iniciar e educar 
para sinodalidade na catequese e com as famí-
lias,  orientado pelo Pe Sérgio Leal 

Percurso formativo 5 - Percorrer o 
novo itinerário catequético I - (despertar reli-
gioso e infância e na adolescência), orientado 
pelo Pe Diogo Pereira. 



TEMAS de tratados presencialmen-
te, na Casa de vilar, dia 9 de julho:

 
Percurso formativo 6 - Rumo às JMJ - 

projeto e dinâmicas para acompanhar a ini-
ciação à vida cristã dos adolescentes fora do 
espaço catequético, orientado pelos forma-
dores do SDEC

Percurso formativo 7- Família/cateque-
se/comunidade:  projetos e dinâmicas para 
iniciar à vida cristã, orientados pelos forma-
dores do SDEC

Percurso formativo 8 - Suscitar o de-
sejo da eucaristia: a adoração com crianças, 
orientado pela Drª Cátia Nacimento Inês 

 É a primeira vez que acontece 
em formato híbrido?

É a primeira vez que acontece em formato 
híbrido. Com a pandemia, realizamos online 
as Jornadas de 2021. 

Este ano, atendendo a que nas formações 
online que o SDEC disponibiliza ao longo do 
ano, temos a participação de catequistas de 
todas as dioceses do país e das comunidades 
cristãs de vários países (Bélgica, Suíça e até de 
Angola e Cabo verde…) não podíamos voltar 
ao formato presencial sem atender a todos os 
que não têm a possibilidade de vir ao Porto.

A pandemia desafiou-nos a repensar a nos-
sa forma de estar em missão nos meios digi-
tais.
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Durantes as jornadas os catequistas têm a 
possibilidade não só de refletirem, mas de 
experimentarem experiências e de criarem 

ferramentas / atividades / projetos.

7… Boas Notícias
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Quais são os principais de-
safios apresentados pelos ca-
tequistas e quais sugestões de 
práticas/ferramentas que estão 
a ser apresentadas?

 
Os principais desafios são:
Conhecer, acolher e levar à prática o novo 

itinerário de iniciação à vida cristã da CEP. 
Para isso é necessário responder aos desa-

fios de:

•	 Passar	de	uma	catequese	centrada	nos	
conteúdos a uma catequese que inicie de fac-
to à fé e à vida cristã. Uma catequese de ins-
piração catecumenal;

•	 Passar	 de	 uma	 catequese	 que	 DIZ	
como é viver ao jeito de Jesus a uma cateque-
se que leva a VIVER ao jeito de Jesus, dando a 
possibilidade de crianças e adolescentes par-
ticiparem ativamente, e com responsabilida-
de, na vida familiar, do grupo de catequese e 
da comunidade/sociedade. Para isso, o SDEC 
disponibiliza vários projetos. 

•	 Criar	 com	 as	 famílias	 uma	 parceria	
educativa que ajude as famílias a crescerem 
na sua fé, a acompanhar a caminhadas dos fi-
lhos e a integrarem-se na vida da comunidade 
(missão que não é fácil para os catequistas e 

para as comunidades!);  

•	 Cuidar	a	conversão	do	catequista,	a	sua	
vida interior, da forma como encarna a sua 
fé, no dia a dia, para chegar a ser um cristão 
adulto na fé, uma testemunha profundamente 
integrada na comunidade. 

•	 Oferecer	 saberes	 e	 ferramentas	 nas	
áreas teológicas, pedagogia, psicologia, socio-
logia…, ;

•	 Utilizar	as	ferramentas	das	ciências	hu-
manas que ajudem a melhor conhecer o ser 
humano e a encontrar estratégias educativas 
que possibilitem ao educador acompanhar o 
desenvolvimento humano e espiritual dos ca-
tequizandos.

Para responder a estes desafios, foram es-
colhidos os temas, acima descritos. Durantes 
as jornadas os catequistas têm a possibilidade 
não só de refletirem, mas de experimentarem 
experiências e de criarem ferramentas/ativi-
dades/projetos.

 Em alguns percursos os catequistas vão 
planificar encontros e atividades com a famí-
lia, com os adolescentes (integração em pro-
jetos de transformação da realidade) …

Para responder a estes desafios o SDEC 
não só organiza as jornadas como acompa-
nha, mensalmente, os catequistas que imple-
mentam estas dinâmicas através dos projetos: 
Say Yes, Sicar, Betânia…

7 de julho 2022

7… Boas Notícias



Mensagem para 
Deus que me Criou 

Meu Deus Criador de todas as coisas belas do nosso Planeta. 
A Lua, o Sol e as estrelas… 

Os nossos irmãos, a nossa família Especial e Feliz! 
Sabes, sentimos uma grande tristeza quando vemos as notícias, 

onde outras crianças estão a sofrer muito 
por falta de condições básicas e de sobrevivência. 
Por causa da guerra, do ódio, ganância e poder…. 

Assim como os animais que são tão maltratados e abandonados. 
E tudo isto provocado pelas más ações do Homem, 

que não soube preservar as coisas Belas que Tu criaste. 
Tudo é passageiro, e somente o Amor de Deus é Eterno. 

Deus está presente na nossa Vida
 e por isso não devemos ter medo do nosso futuro. 

Obrigado por seres nosso Amigo, 
por colocares pessoas na nossa vida 

que nos Guiam, ensinam os Teus Caminhos, 
e ajudam-nos a sermos pessoas melhores, a cada dia que passa. 

Por estares presente em todos os momentos da nossa Vida. 
Deus, Tu sabes o que precisamos, 

mesmo antes de pedirmos, 
e sabemos que nunca nos faltarás! 

Obrigado Deus por nos teres dado uma Família Feliz! 
Obrigado Deus pelas coisas mais simples! 

Um Sorriso, um Abraço de quem nos Ama, 
e a Saúde que temos! 

Essas são, a Maior Prova do Teu Amor por Nós! 

O 5ºAno de Catequese da Paróquia de Sobreira
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Esta oração, escrita pelos catequizando foi enviada ao SDEC pela sua catequista Manuela 
Alice Rocha Ferreira. Escreve a mesma por email: 

«Durante este ano, pedimos aos catequizandos para fazerem uma mensagem a Deus que 
nos Criou. Vieram mensagens tão ricas, que achei que devia de aproveitar. Elaborei um texto, 
com um bocadinho de cada uma delas...O resultado foi este! Partilhei com o meu Pároco, e 
deu autorização de a ler à Comunidade.» 

Partilhamos	também	a	alegria	das	famílias	expressa	nas	mensagem	do	WhatsApp.	
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Um ADEUS especial 
A catequese tem um anjo no céu

«Se conhecesses
o mistério imenso do céu 

onde agora vivo,
este horizonte sem fim,

esta luz que tudo reveste e penetra …

Estou absorvida no encanto de Deus,
na sua infindável beleza.

Permanece em mim o seu amor,
uma enorme ternura…»

                                            
 Santo Agostinho
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A Luísa Eugénia Marques Silva e Sá, membro da Equipa do SDEC, nascida a 30 de setembro de 
1972, foi acolhida no regaço do Pai, dia 10 de junho de 2022, após mais de 10 anos de uma longa 
caminhada em que geriu a doença (cancro) com um sorriso nos lábios, gestos de amor, uma en-
trega gratuita aos outros e palavras de incentivo e esperança.

Desde o ano de 2009, em que fez o estágio do curso geral, a Luísa colaborou na missão do 
SDEC. Foi orientadora de estágio, renovou o site e fez a sua manutenção. Atenta à catequese, co-
laborou em múltiplas atividades formativas, na revista “A Mensagem” assim como, a nível nacional, 
participou na elaboração dos materiais Say Yes. 

Durante a pandemia assumiu um papel essencial no acolhimento online, na formação dos ca-
tequistas, na produção de materiais de apoio para a utilização das ferramentas web, na ajuda aos 
catequistas que revelavam dificuldades no manuseamento das técnicas, no envio de materiais a 
quem solicitava, na ajuda às tarefas de secretaria… Longa lista que se faz pequena na descrição do 
que a Luísa foi e fez na missão catequética da Diocese do Porto e de outras dioceses. 

O SDEC não tem palavras para dar graças a Deus pela vida e missão da Luísa e conta, hoje, e 
para sempre, com um anjo que desde o céu cuida desta missão que lhe era tão cara!  

Convidamos os catequistas a implorar a sua inspiração e sua intercessão nas dificuldades da 
missão. 

Mais do que palavras, partilhamos algumas das mensagens cheias de gratidão e emoção que nos 
foram chegando aquando da divulgação da sua partida para a outra margem. 
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A Luísa (...) geriu a doença com um sorri-
so nos lábios, gestos de amor, uma entrega 
gratuita aos outros e palavras de incentivo e 

esperança...

7… Boas Notícias







Evangelizador com espírito reza e trabalha 
 «É preciso cultivar sempre um espaço interior 

que dê sentido cristão ao compromisso e à atividade».

Evangelizador com espírito encontra-se com 
Jesus e com o seu amor que salva

 «A primeira motivação para evangelizar é 
o amor que recebemos de Jesus, aquela experi-
ência de sermos salvos por Ele que nos impele a 
amá-Lo cada vez mais».

Evangelizador com espírito vive o prazer es-
piritual de ser povo

 «é preciso também desenvolver o prazer espiritu-
al de estar próximo da vida das pessoas, até chegar a 
descobrir que isto se torna fonte duma alegria superior».

Evangelizador com espírito acolhe a ação 
misteriosa do Ressuscitado e do seu Espírito 

 «os primeiros discípulos saíram a pregar, o 
“Senhor cooperava com eles, confirmando a Pa-
lavra” (Mc 16, 20)».

(Cf. EG do 262 ao 283)


