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Missão catequét ica   
2022-2023 

 
 

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

 

O presente artigo convida os catequistas, em comunhão com o seu Pároco e os outros 

âmbitos da Pastoral da paróquia, 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 

individualista, 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 

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. (…) 

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 Senhor.» 

+ 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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Para nós catequistas, tocam-nos especialmente alguns aspetos dos objetivos pastorais para 
este ano: 
 
 

 
Objetivo do Plano pastoral: Acompanhar e participar em todo o processo sinodal, aprendendo, 
aperfeiçoando e consolidando 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 decisão 
partilhada… para edificar a 
comunidade e projetá-la em missão 
no mundo. ( Linhas programáticas)»  
«Quanto à educação para a vida 

comunitária, a catequese tem, 

por isso, a missão de: 

desenvolver o sentido de 

pertença à Igreja; educar para o 

sentido de comunhão eclesial, 

promovendo o acolhimento do 

Magistério, a comunhão 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 
comunidade e as diretrizes do 
novo Diretório. 
  
 
-Reforçar os laços de amizade e 
de colaboração entre 
catequistas e destes com o 
pároco, a comunidade/conselho 
pastoral e os 
catequizandos/famílias… 
 
 
-Rezar uns pelos outros. 
 
 
- Oferecer um tempo de escuta 
e acolhimento aos catequistas 
(disponibilizado pelos 
coordenadores) 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: 
iniciar á vida em Cristo.  

 
- Disponibilizar uma rede de 
oração, proporcionar uma 
caminhada espiritual e um 
processo de conversão 
pessoal, desenvolvimento 
pessoal e social (Projeto 
Betânia- uma vez por mês ao 
longo do ano-online).  
A fonte da comunhão e a 
capacidade de sermos 
fraternos vem-nos de Deus. A 
nossa pobreza humana 
necessita da graça para 
ultrapassar as fraquezas que 
nos dividem e impedem criar 
sinergias.   
 
 
- Oferecer ferramentas para 
educar para a comunidade e 
alimentar os laços fraternos: 
. projetos 
. ferramentas ( ver nesta 
revista A MENSAGEM o artigo: 
«acolher 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 extraordinária 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 acolhimento 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 

pedagogia divina, visível em Jesus 

(Cf. DC159) 

 
«o modo de Jesus se relacionar é 

qualificado com características 

perfeitamente educativas. Jesus 

sabe acolher e, ao mesmo tempo, 

incentivar a Samaritana num 

caminho de acolhimento gradual 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 ensina, parte da 

observação de acontecimentos da 

vida e da história, que relê numa 

ótica sapiencial. DC 19» 

«Portanto, a comunidade e o 

catequista 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, começando 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 
quotidiano» a ternura e 
compaixão do nosso Deus na 
vida. Dele nos vem a graça de 
sermos acolhidos. Graça que 
nos capacita para acolher…  
 
-Aprofundar o conhecimento 
da realidade em todas as suas 
dimensões, 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 competências 
sócio emocionais…  
 
-Treinar atitudes que 
favorecem o acolhimento 
entre adultos, com e entre os 
catequizandos; 
 
- Implementar uma catequese 
intergeracional «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 comunidade: 
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 
famílias ligadas à 
catequese em dinâmicas 
de acolhimento; 
 

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

- Propostas de 
ferramentas que 
estimulam o 
envolvimento da 
comunidade no processo 
catequético (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 
encontro do outro para 
que o outro deseje 
acolher o Deus que vem 
ao seu encontro. Uma 
catequese que tece laços 
com a comunidade. 
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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 

o 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 
sacramento como alimento para 
o quotidiano.  
 
-Assumir um processo de 
educação para a vida de oração 
pessoal e comunitária a través: 
da participação e organização de 
momentos de oração na 
comunidade: 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 
ferramentas de encontros e 
projetos para toda a 
comunidade. Entre outros 
sugerimos: 
a) Projeto «Um domingo em 
Betânia»  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 
comunidade. 
 
c) Implicar toda a comunidade 

no processo catequético: 

«Exemplos práticos de uma 

pedagogia sinodal, toda a 

comunidade implicada na 

catequese, in revista A 

Mensagem nº 439, p. 21…   

 
 
NOTA: A revista A MENSAGEM 
está disponível, gratuitamente, 
online no nosso site:  
www.catequesedoporto.com  
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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?  

▪ Que lugar tem a comunidade na missão catequética? Convidamos a ler no novo 

Diretório para a catequese, entre outros, 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»?  

▪ … 
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