
CATEQUESE: A ALEGRIA DO 
ENCONTRO COM JESUS CRISTO  



  
 

Apresentação do 
documento de trabalho 
 
para os coordenadores da catequese 

 

PROPOSTA DE LEITURA E METODOLOGIA 



 
Como 

surgiu? 

 

 

Um novo documento era pedido pelos 
catequistas e já em preparação... 

 

recebeu um novo impulso e uma 
maior clarificação com o desafio do 
papa Francisco na “visita ad limina” 
lembrando que temos bons 
instrumentos, boa doutrina mas 
faltam os sinais e a prática.  

. 



 
Como 

surgiu? 

 

 

Pediu o Santo Padre, tanto aos bispos 
como aos catequistas como às 
comunidades para passar do modelo 
escolar ao modelo catecumenal. Ou seja, 
que a catequese não apenas proporcione 
conhecimentos cerebrais mas leve ao 
encontro com Jesus Cristo vivido em 
dinâmica vocacional. Este é um desafio 
que procuramos enfrentar desde há 
alguns anos. 



Como fazer na catequese o caminho 
catecumenal? 

 

• Já na Carta Pastoral sobre a renovação da Igreja 
em Portugal (7 de outubro de 1984) os bispos 
portugueses procuraram a resposta destacando 
a pastoral da fé.  

 
• Temos refletido muito sobre o processo 

catecumenal na iniciação cristã.  
 
• Foram elaborados o projeto de catequese e os 

catecismos. 

Situação 
atual 



Temos a doutrina mais ou menos 
conhecida,  
 
temos bons instrumentos (algo 

complexos?) 

 

mas a prática não corresponde 
ainda totalmente à doutrina. 

Situação 
atual 



Foram dados passos que precisamos de alargar e 
fortalecer: 
• As propostas estão feitas nos catecismos atuais.  
• A catequese familiar foi um avanço significativo.  
• A nível de preparação do Crisma também se 

melhorou bastante.  

 
Continuamos a sentir muitas deficiências.  
 
O papa Francisco referiu a debandada dos 
adolescentes e jovens. Uma expressão forte mas 
que retrata o que se passa no nosso país e na 
Europa em geral. 

Situação 
atual 



Que fazer? 

 

 

Que permanece depois de tanta 
dedicação, de tantos anos e com bons 
catequistas e catecismos? 
 

Permanece muita gente. Embora as mudanças 

contínuas reclamem repensar e renovar 

permanentemente a forma de transmitir a fé pois 

vivemos numa mudança de cultura, numa cultura 

diferente. Mas temos jovens que permanecem com 

convicção e empenho, de forma livre, esclarecida, 

participativa. O que os motiva? Descobriram que a 

fé é um encontro e uma presença viva de 

Jesus Cristo nas suas vidas. 



Que fazer? 

 

 

Num ambiente de agnosticismo (são cada vez 

mais os que se confessam ateus ou agnósticos 

nas redes sociais ou nas escolas)… 

 

 é necessário vermos os aspetos positivos e usar 

uma linguagem construtiva. Sem ignorar os 

desafios.  

 

É esta a perspetiva deste documento de 

trabalho. 



Que fazer? 
 
Um documento de 
trabalho 

 

 

 

Pretende desencadear uma reflexão 
partilhada que leve a encontrar propostas ou 
direções para a aparente ineficácia (ou menor 
eficácia) da catequese.  
 

Não é um tratado. 
  
Evita a linguagem académica ou escolar. Uma 
vez que propõe passar de um modelo escolar a 
um modelo vivencial deve mostrar essa 
caraterística – uma reflexão prática e não 
doutrinal.   



Que fazer? 
 
Um documento de 
trabalho 

 

 

Há termos que não podemos deixar 
cair como Querigma ou 

catecumenado mas integrá-los 

num contexto vital e narrativo de 
modo que sejam compreensíveis a 
nível prático e não escolar. 
Não tem a preocupação de apresentar 
novidades doutrinais sobre iniciação cristã 

ou sobre a catequese. Mas levar a uma 
reflexão sobre algumas acentuações a 
ter presentes em ordem a uma maior 
eficácia da catequese. 



Que fazer? 
 
Um documento de 
trabalho 

 

 

 

Dirige-se aos pais, pastores, 
catequistas.  
 
Procura uma linguagem simples. Tem 
presente a atual situação de dificuldade e 
algum desânimo face à dispersão.  
 
Tem presente a catequese para todas as 
idades. 



Que fazer? 
 
Um documento de 
trabalho 

 

 

 

Além de realçar algumas acentuações 

colhidas sobretudo na “Evangelii 
Gaudium”, tem presentes e procura 

impulsionar algumas aquisições notáveis na 
nossa catequese: 

• “catequese familiar”; 

• “escola paroquial de pais”;  

• despertar da fé na primeira 

infância. 



Que fazer? 
 
Um documento de 
trabalho 

 

 

A principal acentuação é a 
espiritualidade: “a finalidade última da 
catequese é fazer que alguém se ponha 
não apenas em contacto mas em 
comunhão, em intimidade com Jesus 
Cristo” (CT 5). 
 
A procura de espiritualidade é um dos 
sinais dos tempos da nossa cultura.  

Se oferecermos a verdadeira 
espiritualidade cristã as pessoas 
aderem, porque corresponde a uma 
necessidade experimentada.  



 

 

Temo-nos preocupado com catecismos 
atualizados, celebrações adequadas e 
catequistas com jeito pedagógico. Não 
chega. Muitos que chegam ao fim do 
itinerário de dez anos, habitualmente não 
rezam, não participam na celebração da 
Eucaristia.  

 

Por vezes é o próprio catequista que não 
descobriu a espiritualidade. 

Que fazer? 
 
Um documento 
de trabalho 



Que fazer? 
 
Um documento de 
trabalho 

 

 

Acentua muito o encontro. O papa 
Francisco fala da cultura do encontro pois 
o encontro com Deus abre ao encontro 
com os outros. O encontro aproxima, 
converte, gera alegria. A EG destaca a 
importância do encontro como fonte de 
alegria e de conversão. Mais do que 
transmitir doutrina,  moral e os 
sacramentos da Igreja, a catequese 

acompanha no encontro com Cristo. 
A espiritualidade cristã é uma experiência 
de encontro.  



 

 

Temos dado relevo à transmissão da 
fé.  
A preocupação pelos conteúdos vai 
continuar.  
Mas não podemos deixar de nos 
preocupar com a assimilação: o que 
entendem e como assimilam o que 
lhes transmitimos? O que guardam 
para a vida?  
 
Daí a acentuação da experiência.   

Que fazer? 
 
Um documento de 
trabalho 



Que fazer? 
 
Um documento de 
trabalho 

 

 

Não conta apenas o que ouvem mas 
também o que entendem, o que 
vivem, o que vêem, o que sentem. De 
que forma e lugares se pode fazer 
uma experiência de fé? Não conta só 
o que dizemos mas o silêncio, a 
escuta, o testemunho vivido e 
provocador de outras pessoas. 
Procuram-se caminhos para gerar 
uma experiência pessoal de encontro 
com Deus 



Que fazer? 
 
Um documento de 
trabalho 

 

 

O Querigma como primeiro anúncio 
e como estilo. Mas o primeiro 
anúncio em ordem ao  despertar da 
fé e ao encontro sempre renovado 
continua a ser prioritário.  
Precisa de maior atenção e espaço.  
O Querigma não é uma fórmula ou 
uma receita. É uma experiência de 
descoberta e de encontro. A que se 
chega por caminhos diferentes, 
frequentemente não programados.  



Que fazer? 
 
Um documento de 
trabalho 

 

 

Na experiência de encontro joga um papel 
de grande importância o testemunho.  Não 
basta a lição do catequista.  
 
Na pedagogia catecumenal, a comunidade 
que evangeliza deve estar representada, na 
medida do possível, por uma equipa e não 
apenas por uma pessoa. São precisos 
testemunhos vivos e experiências 
partilhadas.  
 
Palavra partilhada revela-se decisiva para 
grupos de adultos. 



Que fazer? 
 
Um documento de 
trabalho 

 

 

Prioridade dos adultos com novas 
modalidades.  
 
Há propostas e iniciativas que mereceram 
adesão e geram frutos. Muito diversas.  
 
Umas passam pelo envolvimento da 
família na catequese e na comunidade. 
Mas existem outras: movimentos 
eclesiais,  encontros bíblicos, … 

 



Que fazer? 
 
Um documento de 
trabalho 

 

 

No caminho são necessárias novas 
acentuações.  
 
Pede que cuidemos da aquisição dos 
ritmos, dos exercícios a fazer, dos 
testemunhos vivos a apresentar, das 
experiências.  
 
O anúncio deve-se conjugar com 
exercícios de fé. 



Que fazer? 
 
Um documento de 
trabalho 

 

 

O lugar da Bíblia como lugar da Palavra de 
Deus, em geral, e concretamente do 
Evangelho merece também novas 
acentuações.  
Hoje  temos uma maior sensibilidade e 
interesse pela Bíblia. Devemos potenciar a 
Bíblia como lugar de encontro. De facto, 
através do texto sagrado, Deus vem falar 
connosco.  
Por isso, a catequese deve pôr em 
contacto não só com a doutrina mas com 
a sua fonte.  



Que fazer? 
 
Um documento de 
trabalho 

 

 

Destas acentuações podemos concluir um 
perfil de cristão e de catequista que 
temos de cultivar: discípulo missionário – 
um perfil dinâmico, em constante 
desenvolvimento, que progride e cresce.  

 
O discípulo caminha, o missionário tem 
consciência de que Deus o envia, conta 
com ele, precisa dele para levar a paz e a 
esperança. É uma imagem mobilizadora, 
cativante.  



Que se pretende 
com este 
documento? 

 

 

Não tanto oferecer receitas mas propor 
reflexão.  
Não devemos esquecer propostas 
concretas. 
 
É dirigido especialmente aos catequistas.  
Abrangendo todas as idades. Cingindo-se 
à catequese.  
 
Perspetiva mais preocupada com a prática 
do que com a doutrina. 



Índice do 
documento 

 

 

 

Cap. I Renovação conciliar da catequese 
1. Necessidade de rever a renovação da 
catequese 
2. Novas acentuações 
 

Cap. II Novos desafios 
3. Rutura na transmissão da fé 
4. Novos contextos culturais 
5. Responsabilidade da família 
6. Importância da Escola 
7. Globalização 
8. Nós semeamos, Deus faz crescer 



Índice do 
documento 

 

 

 

Cap. III Novas oportunidades para o 
Evangelho 

9. Pela força do Espírito Santo a Igreja 
recomeça sempre de novo 
10. Sinais de recomeço 
11. Preparar o futuro da vida cristã 
12. Fontes da fé para o caminho 
13. Alicerçar a alegria e a fraternidade 
14. Construir uma sociedade habitável 



Índice do 
documento 

 

 

 

Cap. IV Catequese no horizonte evangelizador e 
missionário 

15. A catequese como momento da evangelização 
16. Catequese querigmática e mistagógica 
17. Fé – encontro e caminho 
18. Fé como experiência pessoal 
19. Palavra de Deus, luz e fonte para o caminho 
20. Novas formas de encontro com a Palavra de Deus 
21. Dimensão orante da catequese 
22. Catequese e liturgia 
23. Catequese e missão 
 

Cap. V Exercícios práticos 
24. Anúncio e exercícios de fé 
25. Palavra e sinais 
26. Recursos pedagógicos 



Índice do 
documento 

 

 

Cap. VI Formar discípulos missionários 
27. Comunidades cristãs formadas por discípulos missionários 
28. Paróquia comunidade missionária 
29. Discípulos missionários 
30. Prioridade da educação cristã dos adultos 
31. Preparação para os sacramentos da iniciação cristã 
32. Pedagogia catecumenal 
33. Movimentos Eclesiais 
34. Catequese na família e pela família 
35. Formação de agentes pastorais 
36. Grupos de encontro ao redor da Bíblia 
37. Preparação dos sacramentos 
38. Afastamento de jovens e adolescentes 
39. Muitos jovens vivem a fé em Igreja 
40. Perspetivas na evangelização dos jovens 
41. Educação cristã dos adolescentes 
42. Preocupações atuais na catequese de infância 

43. O despertar da fé na primeira infância  



Índice do 
documento 

 

 

 

Cap. VII Igreja Mãe e Mestra 
44. Igreja comunidade que acolhe, 
educa e testemunha a fé 
45. Catequista, rosto e porta-voz da 
comunidade 
46. A alegria do caminho do Senhor 
 



Trabalhar o  
documento  
em grupo 

 

 

 

1. Distribuir o documento a TODOS os 
Catequistas; 

2. Convidar a que TODOS façam a leitura 
e reflexão; 

3. Realizar reuniões de Catequistas para 
responder às várias questões 
apresentadas; 

4. Podem responder a todas as questões, 
no entanto, para facilitar sugerimos: 

COMO VAMOS FAZER 



PROPOSTA 
por 
Arciprestados 

 

 

ALTO TÂMEGA e CENTRO II  

BAIXO TÂMEGA e  DOURO I 

BARROSO e DOURO II 

CENTRO I e  VALPAÇOS 

A – Cap. 1 + 2 + 6 + 7  

B – Cap. 3 + 6 + 7  

C – Cap. 4 + 6 + 7  

D – Cap. 5 + 6 + 7  


