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Missão catequét ica   
2022-2023 

 
 
 

A partir do Projeto Pastoral da Diocese, do Diretório para a Catequese, do Plano de 

Formação e das diretrizes da Conferência Episcopal Portuguesa, nomeadamente a carta 

pastoral «Catequese: A alegria do encontro com Jesus Cristo» o SDEC:  

▪ implementa a formação especifica para catequistas; 

▪ oferece tempos de formação permanente;  

▪ acompanha a caminhada de renovação da catequese e de conversão dos 

catequistas nos seguintes âmbitos:  

- catequese/família/comunidade- «projeto Sicar»; 

- catequese da adolescência: SAYES  «Projeto Galileia -diaconia; 

- viver em comunhão a conversão de vida e missão - «projeto Betânia». 

▪ Elabora e divulga textos de reflexão para formação e ferramentas para enriquecer 

a missão catequética. 
 

1…. OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO PASTORAL na missão catequética 
 

Convidam-se os catequistas, em comunhão com o seu Pároco e os outros âmbitos da 

Pastoral da paróquia, a procurarem caminhos que deem corpo ao Plano Pastoral da 

Diocese na catequese. 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 

na revista A Mensagem. Sugere-se que consulte este material com fonte de inspiração. 

 

2…..FORMAÇÃO ESPECÍFICA para catequistas 
 

▪ Formação “Ser catequista”/ Curso de Iniciação – nível vicarial  

▪ Estágio do Curso Complementar  -(a nível diocesano) 
 

3…. FORMAÇÃO COMPLEMENTAR para catequistas – no CCC 
 

Estão abertas as inscrições para o Curso Complementar de Formação de Catequistas, 

organizado em colaboração com o Secretariado Diocesano da Educação Cristã. Este 

funciona segundo um plano trienal, em regime rotativo. Para mais informação 

consultar: http://ccc.diocese-porto.pt/index_ficheiros/ccfc.htm 
 

Sábado - 8.30-9.20 h (anual) Liturgia I: O Diálogo de Deus com o seu Povo 

Sábado - 9.25-11.10 h (1º Semestre) Introdução à Sagrada Escritura 
Sábado – 11.15-13.00 h (1º Semestre) História da Igreja I: Época Antiga e Medieval 

Sábado - 9.25-11.10 h (2º Semestre) Sagrada Escritura II: O Evangelho e os Evangelhos 
Sábado – 11.15-13.00 (2º semestre) Teologia Moral I: Moral Fundamental 

Inscrição no CCC até ao fim de setembro 
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4… PROJETO  «SAY  YES» - formação e acompanhamento 

Itinerário catequético para a adolescência 
 

O SDEC disponibiliza uma formação/acompanhamento permanente aos catequistas 

implicados, ao longo do ano, em estreita parceria com o SNEC e equipa de elaboração do 

itinerário SAYES. 

  

MATERIAIS: 

Neste momento os materiais (diário de bordo do catequista e dos catequizandos) estão 

disponíveis no depósito de catecismos, no Seminário de Vilar – aberto às  3ª a 5ª das 14.30 

às 17h. 

  
 

QUEM INICIA ESTE ANO - EM QUE ETAPA COMEÇA… E PARA O 7º ANO: 
 
Quem entra no projeto SAYES em 2022/23 vai começar este ano pastoral iniciando a etapa 
10, para caminhar em comunhão com todos os grupos. 
 
Atendendo a que não passaram pelas etapas dos anos anteriores, o catequista, como 
será indicado na formação, deverá realizar encontros introdutórios no quais serão 
apresentadas as mesmas e serão criados os símbolos para o grupo. O projeto está 
concebido para que, em qualquer momento, um grupo possa entrar na viagem.  
 

 
-- Tempos e espaços formativos: 

Os encontros terão o seu início no dia 30 de setembro e realizar-se-ão de acordo com as 

datas indicadas no grupo, das 21 às 23h, via Zoom. 

O link de acesso será enviado por email.   

 

 ---Formulário para a inscrição ver o site: wwwcatequesedoporto.com 
 
 

5… CATEQUESE/ FAMÍLIA/COMUNIDADE 

Projeto Sicar  - formação e acompanhamento 
 

Somos convidados a sermos uma igreja sinodal “em saída” que vai ao encontro, acolhe e acompanha todos 

aqueles a quem se destina a missão. O Projeto Sicar pretende que a catequese responde a este convite: 

▪ fazendo-se próxima e acolhedora de todas as famílias; 

▪ refletindo sobre a vivência da fé em família e o seu papel na iniciação cristã com a intenção de as 

acompanhar no seu crescimento como “igreja doméstica”;  

▪ procurando processos e ferramentas que ajudem a catequese a fazer caminho com as famílias, em 

comunidade. 

-- Tempos e espaços formativos: 

Os encontros relativos ao «projeto Sicar» - têm lugar na plataforma zoom, das 21 às 23h, 

com início no dia 10 de outubro assim como em todas as 2ª quartas feiras de cada mês. 

O link de acesso será enviado por email.   

 ---Formulário para a inscrição ver o site: wwwcatequesedoporto.com 
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7… CONVERSÃO e COMUNHÃO  
Projeto Betânia - formação e acompanhamento 
– ser discípulos, em missão, vivendo na intimidade do Mestre 
 
«O projeto Betânia» procura que os catequistas, em comunidade de irmãos, discípulos de Jesus se 
acompanhem mutuamente. Trata-se de se entreajudarem no processo de conversão de vida e de 
missão, no crescimento da vida espiritual. 
 
-- Tempos e espaços formativos: 

Os encontros relativos ao «projeto Betânia» - têm lugar na plataforma zoom, das 21 às 23h, 

com início no dia 16 de novembro, assim como em todas as 3ª quartas feiras de cada mês. 

O link de acesso será enviado por email.   

 ---Formulário para a inscrição ver o site: wwwcatequesedoporto.com 
 

 

8… FORMAÇÃO PERMANENTE- OUTROS TEMAS 
 
Tendo a Conferência Episcopal elaborado um novo itinerário para a iniciação à vida cristã, procurar-se-á 
estudar o mesmo para o implementar num futuro próximo 
  

13 e 27 de janeiro 
Das 21 às 22.30 

NOVO- “Itinerário de Iniciação à Vida 
Cristã com as Famílias, com as Crianças e 
com os Adolescentes”. 

Pe José Henrique  

 

---Atempadamente enviar-se-á o link para o preenchimento do formulário para a inscrição. 
 

9… JORNADA CATEQUÉTICAS  
 

Devido à realização das JMJ, em Lisboa, as datas das Jornadas catequéticas serão divulgadas em tempo 
oportuno. 
 

10…FORMAÇÃO PERMANENTE a partir do Plano Pastoral   
Ciclo- «Levanta-te: juntos por um caminho novo»- Centro de Cultura Católica  

 

A partir do Plano Diocesano de Pastoral para 2022-2023, sob o lema «ABRAÇA O 

PRESENTE, Levanta-te: juntos por um caminho novo», o CCC, disponibiliza várias 

conferências para a formação de todos os leigos da Diocese. Estão programados os 

seguintes temas: 

11 de outubro: Vaticano II: Imagens, testemunhos 

8 de novembro: A sinodalidade: Desafios a partir da escuta sinodal  

6 de dezembro: A hospitalidade e a prática do acolhimento pastoral 

3 de janeiro: As instâncias eclesiais de corresponsabilidade pastoral 

7 de fevereiro: Escutar e acompanhar na fragilidade 

2 de maio: O discernimento em contexto de sinodalidade 

6 de junho: Famílias acolhedoras de famílias 

As sessões decorrem nos dias referidos às 21.00 h. 

A 1ª sessão realiza-se presencialmente no CCC. As restantes realizam-se por 

videoconferência, requerendo-se inscrição para ccc@diocese-porto.pt. 
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11….MATERIAIS   - Revista A MENSAGEM  

 

Há mais de 60 anos, o SDEC edita a revista -A MENSAGEM- como serviço à catequese. Desde 2020 a mesma 

passou a ser divulgada, três vezes por ano, em formato digital, no site «www.catequesedoporto.com. 

 

Disponível para todos, através dela, são oferecidos aos catequistas/famílias/comunidades: 

➢ artigos de reflexão teológica, catequética/pedagógica; 

➢ caminhos para a operacionalização do Plano Pastoral na missão catequética;  

➢ propostas diversificadas de projetos e materiais/ferramentas; 

➢ sugestões para alimentar a vida cristã no seio familiar;  

➢ espaços de estudo bíblico e espiritualidade; 

➢ lugares de testemunho e partilha de novas experiências 

➢ ideias para participar no movimento Laudato Si… 
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