
 

Regulamento da Catequese 

Paróquia de Santa Maria Maior – Igreja Matriz de Chaves 

 

A Paróquia organiza a catequese de forma a ajudar as crianças e os jovens a conhecerem e a amarem 
a Deus, a crescerem na fé, a tornarem-se discípulos de Jesus e membros ativos da igreja. 

A catequese é um serviço paroquial de colaboração com a família; os pais são os principais 
educadores na fé e para a fé; o pároco e catequistas são apenas colaboradores. 

No intuito de formar humana e cristãmente as crianças, a catequese tem em atenção as seguintes 
dimensões: 

 Formativa - visa a aquisição de conhecimentos da Palavra de Deus e da doutrina da Igreja. 

 Celebrativa - implica a iniciação das crianças na participação dos sacramentos da fé em 
comunidade, particularmente a Eucaristia e Reconciliação. 

 Vivencial - orienta as crianças para viverem segundo os valores do Evangelho. 

 

Conforme o plano nacional de catequese, a catequese divide-se nas seguintes etapas: 

 do primeiro ao terceiro catecismo, concluindo com a festa da Eucaristia; 

 do quarto ao sexto catecismo, concluindo com a festa da Profissão de Fé;  

 do sétimo catecismo ao Crisma. 

 

Os catequistas são pessoas voluntárias, que prestam auxílio na tarefa da educação da fé e estão 
também num processo de aprendizagem e adaptação a esta nova forma de comunicação, pelo que contam 
com a colaboração de todos e estarão sempre recetivos a todas as sugestões construtivas. 

A graça de Deus ultrapassa qualquer limite de espaço e de tempo e habita no coração de todos os seus 
filhos. 

 

Catequese em contexto de pandemia 

Neste contexto de pandemia que vivemos, em que o medo, a insegurança e as incertezas nos assolam, 
nós respondemos com mais união, empenho e colaboração. Unidos na fé seremos mais fortes e capazes. 

Como medida preventiva, à semelhança do que foi feito no ano catequético passado, a catequese 

será orientada através dos meios digitais, o que requer um maior esforço de adaptação e empenho por parte 

dos catequizandos, das famílias e da paróquia. A catequese poderá contemplar encontros presenciais, de que 

tereis conhecimento prévio, em que serão cumpridas as regras e medidas de segurança de prevenção e 

controlo da transmissão da COVID-19.  



Inscrições 

As inscrições para a catequese são efetuadas na sacristia da Igreja Matriz.  

A inscrição na catequese é desejada e aconselhada, contudo é livre, pelo que os inscritos devem 
assumir o compromisso com interesse e responsabilidade. Devem aceitar regras, horários, catequistas e 
participar ativamente nas atividades programadas. 

Devem-se inscrever pela primeira vez todas as crianças que estejam também matriculadas no primeiro 
ano escolar e que residam na área da paróquia. As outras crianças e adolescentes fazem a renovação de 
matrícula.  

Crianças provenientes de outra paróquia devem apresentar uma razão válida para se inscreverem 
nesta paróquia e devem trazer a autorização do respetivo pároco. 

A utilização dos meios digitais acresce as despesas da paróquia, pelo que cada catequizando deve 
colaborar com o valor de cinco euros no ato da inscrição. 

  A atividade da catequese tem os seus custos, desde materiais (na catequese presencial) e outros, 
como, por exemplo, o pagamento das duas plataformas virtuais onde se faz a catequese. Neste sentido, é 
pedido aos pais um contributo, no ato da inscrição/renovação (este ano: 5€). 

 

Frequência

A catequese é um processo contínuo pelo que a assiduidade (seja presencial, seja na modalidade 
online) é uma exigência necessária ao desenvolvimento e aproveitamento da catequese. 

A catequese deve ser tomada como um compromisso sério e responsável, pelo que as faltas são 
apenas justificadas em caso de doença, luto, participação em alguma celebração do batismo, casamento ou 
funeral de pessoa próxima ou em algum evento em que a presença do catequizando seja absolutamente 
necessária. Nestes casos, e outros de extrema necessidade, as faltas devem ser justificadas oralmente ou por 
e-mail ao respetivo catequista.  

Não há espaço na catequese para faltas injustificadas. No caso de se verificar um número significativo 
de faltas, será ponderada a vantagem de repetir o catecismo no ano seguinte. 

A pontualidade é uma obrigação em todas as sessões, pois o atraso perturba o bom funcionamento e 
a sequência dos conteúdos abordados. 

A frequência na catequese supõe a participação na Eucaristia dominical pela necessidade de uma 
vida cristã verdadeira, que ajuda a crescer na fé e a fortalecer laços com toda a comunidade. Não é aceitável 
a frequência à catequese, a par de uma ausência habitual na Eucaristia. Catequese e Eucaristia são dois 
encontros que se reclamam mutuamente. 

  A participação dos catequizandos nas Celebrações e Festas da Catequese, agendadas desde o início 
do ano catequético, é obrigatória, contando-se para tal, com a presença e participação dos pais, que, aliás, 
deve ser habitual, ao longo de todo o ano. 

 

 

  



Participação dos pais / encarregados de educação 

Os pais são imprescindíveis na educação e crescimento da fé das suas crianças. 

Serão agendadas reuniões com os pais/encarregados de educação ao longo do ano, para informação 
e formação relativas ao ano catequético. 

Quando a catequese organiza conferências, reuniões, celebrações ou pede a colaboração é porque 
quer construir uma ponte de relacionamento com a família e com a comunidade. É dever dos pais a 
participação e a colaboração e é sempre bem-vinda a crítica construtiva com a apresentação de soluções 
viáveis. 

Sempre que os pais sentirem necessidade, podem falar com o catequista em horário conveniente para 
ambas as partes. 

Durante o ano poderão ser tiradas fotografias ou realizadas filmagens de momentos de sessões de 
catequese para relatório de atividades da catequese ou alguma notícia. Para este efeito, é pedida a 
autorização aos encarregados de educação no ato da inscrição/renovação da matrícula. 

 

Regras para a catequese telemática 

1. Pontualidade. Após 15 minutos da hora de início da sessão não é facultado o acesso ao catequizando.   
2. Assiduidade. O controlo das presenças será realizado no início e no fim da sessão de catequese.   
3. Os catequizandos deverão ter em todas as sessões o catecismo e o material solicitado pelo catequista. 
4. A câmara do computador deve estar sempre ligada, caso contrário será vedada a permanência na 

sessão de catequese. 
5. Os catequizandos devem estar sentados de forma cómoda, com os modos corretos, e não deitados na 

cama e não se devem apresentar com roupas de dormir nem com os seus animais de estimação ou 
brinquedos. 

6. Deve ser tido em conta o ambiente captado pela câmara, de forma a preservar a privacidade e evitar 
imagens que interfiram na atenção do grupo.  

7. Durante a sessão de catequese, os catequizandos não devem levantar-se para se deslocarem a outro 
espaço da casa e não devem beber ou comer, a não ser em situações de extrema necessidade e com 
a autorização do catequista. 

8. Os catequizandos não deverão abandonar a sessão de catequese sem um motivo válido e 
devidamente justificado pelo encarregado de educação. As saídas antecipadas do catequizando, em 
qualquer situação excecional, terá a autorização do catequista que deve ser previamente informado 
do facto. 

9. Os pais não devem interromper o encontro catequético ou usar o momento da sessão de catequese 
para iniciar diálogos com outros pais ou crianças conhecidas. 

10. Os pais que têm crianças pequenas na catequese devem monitorizar o comportamento dos seus filhos 
durante a sessão de catequese, de forma a ajudar os filhos a manter a atenção e a participação.  

11. Catequizandos com comportamentos abusivos ou que reclamem chamadas de atenção reincidentes 
serão vedados do acesso à catequese.  

  



Apreciação final e transição de catecismo 

Para a transição de catecismo serão tidos em conta: 

 Assiduidade nas sessões de catequese e missas dominicais. 

 Comportamento e Pontualidade 

 Interesse e Esforço 

 Aquisição dos conteúdos da Fé. 

 Participação nas Celebrações e festas da Catequese 

 

Paróquia de Santa Maria Maior de Chaves, 20-09-2020 

 

 

Contactos 

  

1º Catecismo matriz1cat@gmail.com 

2º Catecismo matriz2cat@gmail.com 

3º Catecismo matriz3cat@gmail.com 

4º Catecismo matriz4cat@gmail.com 

5º Catecismo matriz5cat@gmail.com 

6º Catecismo matriz6cat@gmail.com 

7º Catecismo matriz7cat@gmail.com 

8º Catecismo matriz8cat@gmail.com 

9º Catecismo matriz9cat@gmail.com 

Crisma matrizcrismas@gmail.com 

Catequese Geral matrizchaves@sapo.pt 

 
Igreja Matriz 

 
matriz.chaves@meo.pt 
  276 321 384 
 
site: https://matrizdechaves.pt 
 
Facebook/catequesematrizchaves 
 


