
CATEQUESE COM ADOLESCENTES
| Say yes – aprender a dizer sim |



• A Jornada Mundial da Juventude foi celebrada pela primeira vez, de maneira
oficial, no Domingo de Ramos de 1986, em Roma. A partir de 1987 e depois, a
cada dois ou três anos, organiza-se a Jornada Mundial da Juventude em algum
lugar determinado do mundo.



A Próxima JMJ será em Lisboa, em 2022



| PRESSUPOSTOS PASTORAIS

✓ O Sector da Catequese do Patriarcado
apresenta uma proposta para a catequese
com adolescentes preparatória da
Jornada Mundial da Juventude Lisboa
2022 que terá a duração de três anos.

✓ Segue, em traços gerais, a história da JMJ
nas suas diversas etapas.

✓ Inspira-se no recente sínodo sobre os 

jovens e na Exortação Apostólica Cristo 
Vive.

✓ Valoriza o caminho de discernimento da 

própria vocação como resposta ao 
chamamento de Deus, expresso no seu 
título “Say yes: aprender a dizer sim”.



| PRESSUPOSTOS PASTORAIS

✓ Procura uma pedagogia projetual de
evangelização e de serviço, na qual os
adolescentes serão co-protagonistas,
juntamente com os catequistas e outros
intervenientes em dinamismo de abertura
ao Espírito Santo, “alma da missão”.

✓ Pretende envolver os catequistas num
processo formativo e colaborativo.

✓ Procura ser um contributo para a 

renovação da catequese com 
adolescentes. Tem um caráter 
experimental e visa ser um laboratório de 
inovação catequética.



PRESSUPOSTOS PASTORAIS

Cumpre os objetivos e o programa da 
catequese com adolescentes aprovado 
pela Conferência Episcopal atualmente 
em vigor. Segue as etapas celebrativas 
propostas pelo programa.

Propõem-se a todas as paróquias.

Destina-se a todos aqueles que 
percorrem o caminho da fé na 
catequese da adolescência (7º ao 10º).

Pode funcionar em pequenos grupos 
do mesmo ano ou em grupos 
heterogéneos.

|

✓

✓

✓

✓



| FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS

Say yes: aprender a dizer sim
Uma catequese de encontro
Uma catequese para o 
aprofundamento do  querigma que 
privilegia a vida comunitária e a 
vivência litúrgica
Uma catequese orientada para a 
vida adulta
Uma catequese ativa e 
participativa
Um novo perfil do catequista



| OBJETIVOS



|OBJETIVOS



| OBJETIVOS



| METEDOLOGIA

1º ano: 2019-2020 -
1986/1987/1989/1991/1993

Roma, Buenos Aires, Santiago de
Compostela, Czestochowa, Denver

2º ano: 2020-2021
1995/1997/2000/2002/2005

Manila, Paris, Roma, Toronto, 
Colónia

3º ano: 2021-2022
2008/2011/2013/2016/2019

Sidney, Madrid, Rio de Janeiro, 
Cracóvia, Panamá



| ESQUEMA ANUAL

1º trimestre: duas mensagens
+ projeto (Natal)

2º trimestre: duas mensagens
+ projeto (Páscoa)

3º trimestre: uma mensagem
+ projeto (Dar mais)



| ESQUEMA MENSAL

1. Apresentação da JMJ
Tema, local, participantes: vídeo

Apresentação da mensagem
Vídeo, testemunhal, texto, etc…

Explicação do logótipo
e Hino da JMJ

Aplicação à vida
Problemáticas e sua atualização:
O que esta mensagem me diz?

1ª SEMANA:
RECONHECER 2.

3.

Mensagem
JMJ

4.



| ESQUEMA MENSAL

1. Trabalhar o texto bíblico
Iluminar a realidade humana /
mensagem

Conteúdos doutrinais

2ª SEMANA:
INTERPRETAR

2.

Texto
bíblico



| ESQUEMA MENSAL

1.

2.

Experiência de oração

Exercícios concretos
pessoais e de grupo

Discernimento do caminho 
espiritual

3ª SEMANA:
INTERPRETAR

3.

Oração



| ESQUEMA MENSAL

1. Pedagogia de serviço e missão
por meio da qual a fé cristã é
descoberta a partir da prática

Objetivação

Definição do processo 

Aplicação e avaliação 

Âmbitos:
experiência fraterna,
família,
comunidade cristã,
comunidade humana

4ª SEMANA:
ESCOLHER

2.

3.

4.

5.
Missão
Serviço





| AMBIENTES FRATERNOS
✓ As paróquias podem propor ambientes fraternos (tipo clube ou centro)

nos quais os adolescentes se sintam “em casa”; espaços diversos tais
como: sala de estar com jogos, bar, sofás, televisão, etc.; capela; salas
para encontros em pequenos grupos;

✓ Os encontros podem começar com todos os adolescentes reunidos 

numa refeição;

✓ O trabalho em pequenos grupos faz-se em salas ou espaços específicos;

✓ No final podem reunir-se para um momento conclusivo;

✓ Estes espaços podem funcionar para outras atividades dos 

adolescentes, tais como estudo, trabalhos de grupo, etc.



| IMAGINÁRIO

✓ Veríssimo, Máxima e Júlia são
três adolescentes da catequese
que têm vontade de participar
na JMJ Lisboa 2022.

✓ Para tal, começam por investigar
o que é isso da JMJ



| FORMAÇÃO DE CATEQUISTAS
✓ A formação dos catequistas implica dois movimentos essenciais:

✓ Trazer da experiência contributos para a realização do projeto

✓ Devolver à prática catequética os resultados conquistados, sempre em dinâmica 

experiencial e sinodal;

✓ As propostas contam com a intervenção dos catequistas em todas as
fases do processo: programação, execução, avaliação e celebração;

✓ Requer um trabalho feito em equipa a diversos níveis;

✓ Estão previstos encontros de formação a nível diocesano (18 de Janeiro 

e 15 de Fevereiro)



1ª todo aquele que vo-la 2. Descobrir Jesus Cristo ressuscitado como fonte

construção da identidade pessoal;amor que Deus nos

e que está presente na nossa vida;

| PLANO PEDAGÓGICO | 1º ANO

Etapa  Tema                                   Objetivos

«Estai sempre 1. Reconhecer que no contexto do mundo
dispostos a dar a razão contemporâneo as JMJ são um sinal de

da vossa esperança a esperança

peça» de esperança cristã

(1Pd 3, 15) 3. Dispor-se a dar razão da esperança cristã

1. Compreender que o ser humano não pode viver

«Nós conhecemos o               sem amor e que o amor é determinante para a

2ª      tem, pois cremos nele.»  2. Descobrir que Jesus nos revela que Deus é amor

(1Jo 4, 16)                                      3. Empenhar-se na vivência do amor a Deus e ao 
próximo, construindo a civilização do amor;



4ª adotivos.» Batismo;

5ª abundância» Jesus para cada um;

| PLANO PEDAGÓGICO | 1º ANO

Etapa  Tema                                   Objetivos

1.  Descobrir que, como peregrinos, procuramos o
«Eu sou o caminho, a                  sentido da vida;

3ª      verdade e a vida»                  2.  Compreender que Jesus nos chama a segui-lo, a

(Jo 14,6)                                                          sermos seus discípulos
3.  Viver de acordo com as Bem-aventuranças

«Recebestes um Espírito      1.  Refletir sobre a experiência de ser filho/a;
que faz de vós filhos              2.  Aprofundar a consciência de ser filho de Deus, pelo

(Rm 8,15)                                               3.  Procurar viver como filho de Deus;

1.  Compreender que Jesus é o modelo de vida por
«Eu vim para que tenham          excelência;
vida, e a tenham em             2.  Possibilitar a experiência da descoberta de quem é

(Jo 10,10)                                               3.  Testemunhar a alegria do encontro com Jesus 
ressuscitado



|CAMINHO ABERTO... RUMO A 2022+23

✓«Desejo que haja uma grande 
sintonia entre o itinerário para 
a JMJ de Lisboa e o caminho
pós-sinodal.
Não ignorem a voz de Deus, 
que impele a levantar
e seguir os caminhos que Ele 
preparou para vocês. 
Como Maria, e junto com ela, 
sejam portadores da sua alegria
e do seu amor, todos os dias»

Papa Francisco, 22 de junho de 2019

«Maria levantou-se e partiu apressadamente» (Lc 1, 39).



| Questões frequentes

✓ A quem se destina o projeto Say yes?

A todos os adolescentes da catequese, normalmente do 7º ao
10º catecismos, cuja paróquia tenha interesse em participar.

Podem ser constituídos grupos de adolescentes das mesmas 
idades ou de várias, a critério e segundo a realidade paroquial.

✓ Com quem conta?

Com o pároco, catequistas e famílias, com o apoio do Sector da
Catequese do Patriarcado de Lisboa e do Serviço Diocesano de
Catequese de Vila Real e da Pastoral Juvenil da diocese.
Implica um trabalho em equipa na paróquia, entre paróquias
e/ou diocese.



| Questões frequentes

✓ Quais os materiais a utilizar?

O Setor da Catequese (de Lisboa) elabora os materiais para 
trabalhar cada uma das etapas:
- Guia do catequista
- Caderno do catequizando
- Pasta de materiais (on line)
- APP
- Outros...

Os materiais a adquirir estarão disponíveis na livraria do 
Seminário de Vila Real em regime trimestral (1º ano).

Exige que o catequista utilize os guias atuais, no que diz respeito
à sua própria formação e à programação das celebrações de
cada ano.



| Questões frequentes

✓ Como se preparam os catequistas?

A inovação projetual exige uma mudança de paradigma da 
prática catequética que requer um processo formativo 
responsável alargado aos catequistas intervenientes no 
processo.

Os catequistas devem participar nos encontros formativos já 
programados a nível diocesano.

✓ Este projeto é alargado a toda a paróquia?

Na mesma paróquia, se for essa a opção, pode haver grupos que
seguem na adolescência o projeto Say Yes e outros os catecismos
nacionais, atualmente em vigor.



| Questões frequentes
✓ Qual a programação por anos ao longo do projeto?

Grupo que inicia em     2019+20       2020+21       2021+22

JMJ
2022

Lisboa

2019+20

7º                  8º                  9º

8º                  9º                 10º

9º                 10º          Say Yes GJ

10º          Say Yes GJ    Say Yes GJ

2020+21 -

7º                  8º

8º                  9º

9º                 10º

10º          Say Yes GJ

2021+22 -

7º

8º

9º

10º



Os catequistas no
projeto Say yes

• O projeto Say yes chama
cada catequista não só a
caminhar com os
adolescentes, mas a 
experimentar a alegria
apostólica de partilhar a sua
missão com outros 
catequistas. A vivência da 
fraternidade, da ajuda mútua
e da comunhão, em grupo de 
catequistas, constitui uma
forma concreta de 
aprendermos a «dizer sim» ao
projeto de Deus. De facto, 
«quando vivemos a mística de 
nos aproximar dos outros, 
com a intenção de procurar o 
seu bem, ampliamos o nosso
interior para receber os mais
belos dons do Senhor»

• (Papa Francisco, A alegria do Evangelho, 272).



O catequista é chamado a ser um evangelizador com Espírito, que se abre, sem medo,

à sua ação. Invoca-o na oração, sem a qual toda a ação corre o risco de perder o

sentido. Jesus quer evangelizadores que anunciem a Boa Nova, não só com

palavras, mas sobretudo com uma vida transfigurada pela presença de Deus (Cf. Alegria do

Evangelho, 259).

No coração da entrega missionária, o catequista descobre a presença de Deus. Em tudo

o que faz, reconhece que Deus é sempre surpreendente: supera as nossas

capacidades, sustém-nos no desalento, traz novidade às nossas desilusões.



O projeto Say yes propõe uma
dinâmica de preparação dos encontros
que favorece o encontro pessoal com o
Senhor na oração e a certeza de que
toda a ação é sustentada pelo seu olhar.
Na preparação de um encontro de
catequese, individualmente ou em
grupo, requer-se a tomada de
consciência do protagonismo do
Espírito Santo, a escuta individual e
comunitária da Palavra, a
disponibilidade interior para se deixar
guiar pelo Espírito reconhecendo os
seus sinais nos catequizandos, em si
mesmo, no grupo de catequistas e na
comunidade cristã. Trata-se de um
processo de discernimento, feito de
reconhecimento, interpretação e de
escolhas, no qual as atividades estão
claramente ao serviço do encontro com
Jesus Cristo.



Responsável paroquial do projeto Say yes

O responsável paroquial do projeto Say yes é um catequista que tem por
missão:

● Animar e acompanhar a implementação e o desenvolvimento do

projeto, na paróquia;

● Estabelecer a ligação entre a paróquia e o serviço diocesano da 
catequese;

● Acompanhar os catequistas envolvidos no projeto;

● Empenhar-se na formação dos catequistas;

● Envolver a comunidade cristã no projeto Say yes;

● Fomentar o espírito missionário da paróquia;

Quanto às suas funções, o responsável paroquial do projeto:

● Orienta as reuniões de programação e avaliação de cada etapa;

● Coordena o trabalho dos catequistas, em equipas ou individualmente;

● Envia ao serviço diocesano da catequese informações relevantes;

● Participa nas reuniões de coordenadores de projeto;



Diário de Bordo Catequistas
O Diário de Bordo Catequistas é o guia metodológico para o desenvolvimento do
projeto Say yes. Apresenta-se também como o caderno do catequista, com
espaços para registos pessoais que o ajudem no seu caminho com o Senhor,
com os adolescentes e com os outros catequistas.

O Diário de Bordo Catequistas contém:

● Elementos estruturantes do projeto Say yes;

● Indicações metodológicas a seguir na preparação e avaliação de cada 
Etapa;

● Tabela com a estrutura de cada Etapa;

● Objetivos e esquema de cada encontro de catequese;

● Espaço para registos pessoais de cada catequista, relativos a:

○ reunião de preparação da etapa;

○ sinais de Deus em cada encontro de catequese (no final do esquema

do encontro);

○ momento de avaliação individual da etapa (no final do Encontro 4 de 

cada Etapa).



www.educris.com
SAY YES
Recursos

http://www.educris.com/

