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CATEQUESE: ENCONTRO COM JESUS CRISTO 

No início do ser cristão, não existe uma decisão ética ou uma grande ideia, 

mas o encontro com um acontecimento, com uma Pessoa que dá à vida um 

novo horizonte e, desta forma, um rumo decisivo: Jesus Cristo1. 

* «É como ressuscitado que Ele continua a vir ao nosso encontro, 

nos conquista e transforma. Como fez com as primeiras 

testemunhas, as oculares. Aliás, é no testemunho delas que nos 

fundamentamos»2. 

* Porém, o Ressuscitado que, desses e de outros modos, vem ao 

nosso encontro, é também o Crucificado – aquele que, na morte, 

deu a sua vida por nós (1 Jo 3, 16). 

. Por conseguinte, «morte e ressurreição de Jesus são duas 

partes do mesmo acontecimento, numa indissociável 

interdependência, não tanto e apenas porque a morte é 

condição natural para a ressurreição, mas sobretudo porque 

foi o modo como Jesus enfrentou a morte que levou Deus a 

ressuscitá-l’O»3. 

Portanto, a atividade catequética procura fazer ressoar continuamente o 

anúncio da Páscoa de Cristo no coração de cada catequizando, para que a 

sua vida seja transformada4. 

 * Sendo «uma realidade dinâmica e complexa ao serviço da Palavra 

de Deus, ela acompanha, educa e forma na fé e para a fé, introduz à 

celebração do Mistério, ilumina e interpreta a vida e a história 

humana»5. 

                                                 
1 Cf. Bento XVI, Deus caritas est, 1. 
2 Conferência Episcopal Portuguesa, “Catequese: A alegria o encontro com Jesus Cristo,” 6, 13. 
3 Ibidem, 7, 15. 
4 Cf. Diretório para a Catequese, 55. 
5 Ibidem, 55. 
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 . No centro de cada atividade catequética encontra-se o 

encontro vivo com Cristo, com vista a colocar cada 

catequizando em comunhão, em intimidade com Jesus 

Cristo: somente Ele pode conduzir ao amor do Pai no Espírito 

e fazer-nos participar na vida da Santíssima Trindade. 

 * Deste modo, «a catequese está orientada para formar pessoas que 

conheçam cada vez melhor Jesus Cristo e o Seu Evangelho de 

salvação libertadora, que vivam um encontro profundo com Ele e 

que acolham o Seu estilo de vida e os seus próprios sentimentos, 

comprometendo-se a realizar a missão de Cristo, ou seja, o anúncio 

do Reino de Deus, nas situações históricas em que vivem»6. 

TAREFAS DA CATEQUESE 

Para realizar a sua finalidade, a catequese leva a cabo algumas tarefas, 

interligadas entre si, que se inspiram no modo como Jesus formava os seus 

discípulos: dava a conhecer os mistérios do Reino, ensinava a rezar, 

propunha as atitudes evangélicas, iniciava-os na vida de comunhão com Ele 

e entre si e na missão. 

 * Na verdade, a fé exige que as pessoas a conheçam, celebrem, 

vivam e façam dela oração. 

Com vista a promover uma formação para a vida cristã integral, a catequese 

leva a cabo as seguintes tarefas7:  

1. LEVAR AO CONHECIMENTO DA FÉ: 

. ajudar a conhecer as verdades da fé cristã; 

. introduzir no conhecimento da Sagrada Escritura e da Tradição 

viva da Igreja; 

                                                 
6 Ibidem, 75. 
7 Ibidem, 79-89. 
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. favorecer o conhecimento do Credo (Símbolo da Fé); 

. criar uma visão doutrinal coerente, que seja um ponto de 

referência na vida. 

2. INICIAR À CELEBRAÇÃO DO MISTÉRIO: 

. consciencializar para a importância da liturgia na vida da Igreja; 

. iniciar no conhecimento dos sacramentos e na vida 

sacramental, especialmente no sacramento da Eucaristia, fonte 

e cume da vida e da missão da Igreja; 

. educar para as atitudes que as celebrações exigem: alegria 

para o caráter festivo, sentido de comunidade, escuta atenta da 

Palavra de Deus, oração confiante, louvor e ação de graças, 

sensibilidade aos símbolos e aos sinais; 

. educar para a compreensão do ano litúrgico, verdadeiro 

mestre da fé, e do significado do domingo, dia do Senhor e da 

comunidade cristã. 

3. FORMAR PARA A VIDA EM CRISTO 

. fazer ressoar no coração de cada cristão o chamamento a viver 

uma vida nova, que corresponda à dignidade de filhos de Deus 

recebida no Batismo e à vida do Ressuscitado, que se comunica 

mediante os sacramentos; 

. mostrar que à altíssima vocação à santidade corresponde a 

resposta de um estilo de vida filial, capaz de reconduzir todas as 

situações ao caminho da verdade e da felicidade, que é Cristo; 

. educar para o seguimento do Senhor, de acordo com as 

disposições descritas nas Bem-aventuranças; 

. promover a formação cristã da consciência moral, para que, 

em cada circunstância, o crente possa pôr-se em atitude de 
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escuta da vontade do Pai para discernir, sob a orientação do 

Espírito e em consonância com a lei de Cristo, o mal que deve 

evitar e o bem que deve fazer, realizando-o mediante uma 

caridade atuante; 

. ilustrar a dignidade da vocação cristã, para acompanhar no 

discernimento da vocação específica. 

4. ENSINAR A REZAR 

. educar para a oração e na oração, desenvolvendo a dimensão 

contemplativa da experiência cristã; 

. aprender a rezar com Jesus Cristo e como Ele, com os mesmos 

sentimentos com que Ele se dirigia ao Pai: a adoração, o louvor, 

o agradecimento, a confiança filial, a súplica e a contemplação 

da Sua glória; 

. iniciar nas formas permanentes de oração: bênção e adoração, 

súplica, intercessão, ação de graças e louvor. 

5. INTRODUZIR NA VIDA COMUNITÁRIA 

. A fé professa-se, celebra-se, exprime-se e vive-se sobretudo na 

comunidade: não se trata aqui de uma “moldura” ou de um 

“contorno”, mas constitui uma parte integrante da vida cristã, 

do testemunho e da evangelização; 

. cultivar uma espiritualidade da comunhão; 

. desenvolver o sentido de pertença à Igreja; 

. educar para o sentido de comunhão eclesial; 

. formar para o sentido de corresponsabilidade eclesial, 

contribuindo como sujeitos ativos para a edificação da 

comunidade e como discípulos missionários para o seu 

crescimento. 
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A CATEQUESE NA VIDA DA NOSSA COMUNIDADE PAROQUIAL 

1. PARA UMA CATEQUESE COM AS FAMÍLIAS 

. encetar um diálogo contínuo, com o auxílio dos dispositivos 

digitais; 

. consciencializar para a sua responsabilidade primeira a serem 

«Igreja doméstica», acompanhando o crescimento na fé dos 

seus filhos e rezando em conjunto, quer em casa, quer na 

comunidade; 

2. PARA UMA CATEQUESE QUE SEJA ESCOLA DE ORAÇÃO 

. promover encontros catequéticos alicerçados na oração, 

ilustrando que o verdadeiro protagonista é Jesus Cristo; 

. introduzir nas diversas formas de oração propostas pela Igreja; 

. ensinar, no fundo, o que é rezar: diálogo de amigos! 

. incentivar a participação e vivência no Sacramento da 

Reconciliação; 

. potenciar a adoração Eucarística; 

. cultivar a devoção à Mãe, enquanto discípula perfeita e modelo 

de perfeição. 

3. PARA UMA CATEQUESE PARA A COMUNIDADE 

. incentivar a participação da vida litúrgica da nossa comunidade 

paroquial: 

a. Eucaristias: ministérios de acólito, cantor e leitor; 

b. participação ativa nas celebrações do Tríduo Pascal 

(culminar de todo o ano Litúrgico): Eucaristia vespertina 
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da Ceia do Senhor; Celebração da Paixão do Senhor; 

Vigília Pascal; 

c. consciencialização e participação nas celebrações 

litúrgicas em dias de especial importância: os tempos 

litúrgicos fortes, como a novena do Menino, no tempo 

do Advento e a Via Sacra, no tempo quaresmal; os dias 

de Solenidades, inseridos no calendário abaixo;  

d. Adorações Eucarísticas: primeira quinta-feira de cada 

mês, na igreja Paroquial; e outras que se promovam; 

e. devoção a Maria: recitação do Terço do Rosário no dia 13 

de cada mês (alternado entre a igreja Paroquial, a igreja 

da Sagrada Família e a capela de Nossa Senhora das 

necessidades), promovida pelo Movimento dos 

Mensageiros de Fátima; 

. consciencializar os catequizandos e suas famílias para a 

dimensão caritativa da Paróquia: 

a. promover um olhar integrativo, cultivando uma atenção 

contínua em relação aos excluídos da sociedade; 

b. alertar para as diversas valências que compõe o Centro 

Social e Paroquial, demonstrando os diversos campos de 

ação da Paróquia na cidade. 
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UM POSSÍVEL CALENDÁRIO 2021/22 

Setembro 

25  16H45 igreja Paroquial Reunião geral de catequistas 

18H15 igreja Paroquial Compromisso dos catequistas 

Outubro 

2-3  Início da Catequese 

29  21H Sagrada Família Reunião dos pais e catequistas do 1º ano 

31  11H Sagrada Família Celebração do acolhimento 

Novembro 

1 Solenidade de Todos os Santos 

3 Aniversário da criação da Diocese de Viana do Castelo 

21 Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo 

28 I Domingo do Advento – início do Ano Litúrgico C 

Dezembro 

8 Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora 

16-25 Novena do Menino Jesus – Capela de Nossa Senhora das Necessidades 

18 – 19 Final do 1º período de Catequese 

25 Solenidade do Natal do Senhor 

26 Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José 

Janeiro 

1 Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus 
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2 Solenidade da Epifania do Senhor 

7 20H Sagrada Família Reunião de Catequistas (Ceia de Reis) 

8-9 Festa do Batismo do Senhor 

Início do 2º período de Catequese 

21 21H Sagrada Família Reunião dos pais e catequistas do 4º ano 

23 Domingo da Palavra de Deus 

11H Sagrada Família Festa da Palavra 

Fevereiro 

2 Festa da Apresentação do Senhor 

4 
21H Sagrada Família Reunião dos pais e catequistas do 6º 

ano 

5 16H Sagrada Família Celebração da Fé 

11 Dia Mundial do Doente 

18 21H Sagrada Família Reunião dos pais e catequistas do 5º ano 

20 11H Sagrada Família Celebração da Esperança 

Março 

2 Quarta-feira de Cinzas: início do Tempo Quaresmal 

18 21H Sagrada Família Reunião dos pais e catequistas do 2º ano 

19 Solenidade de S. José, esposo da Virgem Santa Maria 

16H Sagrada Família Celebração da entrega do Pai Nosso 

25 Solenidade da Anunciação do Senhor 
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Abril 

8-9-10 24 horas por Jesus – Lausperene 

10 Domingo de Ramos na Paixão do Senhor – início da Semana Santa 

Final do 2º período de Catequese 

14-17 Tríduo Pascal da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor 

23-24 Início do 3º período da Catequese 

Maio 

1 Dia da Mãe 

Princípio do Mês de Maria 

1-8 Semana de Oração pelas Vocações Consagradas 

6 21H Sagrada Família Reunião dos pais e catequistas do 7º ano 

8 Domingo do Bom Pastor 

Dia Mundial de Oração pelas Vocações 

10-11-12 19H Sagrada Família Preparação - Bem-Aventuranças 

12 Procissão de velas – véspera da Festa da Padroeira 

13  Festa da Virgem Santa Maria do Rosário de Fátima, Padroeira 

15 11H Sagrada Família Festa das Bem-Aventuranças 

20 21H Sagrada Família Reunião dos pais e catequistas do 3º ano 

25-26-27 18H30 Sagrada Família Preparações - Celebração do Perdão 

28 17H Sagrada Família Celebração do Perdão - Reconciliação 

29 Solenidade da Ascensão do Senhor 
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31 Festa da Visitação da Virgem Santa Maria 

Encerramento do Mês de Maria 

Junho 

1 Início do Mês do Sagrado Coração de Jesus 

3 21H Sagrada Família Reunião de pais e catequistas do 9º ano 

5 Domingo de Pentecostes – Final do Tempo Pascal 

11H Sagrada Família Celebração do Compromisso 

10 21H Sagrada Família Reunião de pais e catequistas do 8º ano 

12 Solenidade da Santíssima Trindade 

11H Sagrada Família Festa da Vida 

13-14-15 18H30 Sagrada Família Preparações – Festa da Eucaristia 

16 Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo 

11H Sagrada Família Celebração da Festa da Eucaristia 

23 Solenidade do Nascimento de S. João Batista (transferida) 

24 Solenidade do Sagrado Coração de Jesus 

26 Peregrinação Diocesana ao Santuário do Sagrado Coração de Jesus 

29 Solenidade de S. Pedro e S. Paulo, Apóstolos 

Julho 

1 21H Sagrada Família Reunião de pais e catequistas do 10º ano 

2 16H Sagrada Família Celebração do Envio 

2-3 Final do 3º Período de Catequese 
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15 21H Sagrada Família Reunião Geral de Catequistas 

24 Dia Mundial dos Avós e dos Idosos 

Agosto 

15 Solenidade da Assunção da Virgem Santa Maria 

Nota: Algumas datas e horários poderão ser alvo de alterações. 

CONTACTOS: 

PADRE COUTINHO – 962480924 

PADRE PAULO – 966755868 

ROSA OLIVEIRA – 968996250  

FABÍOLA SILVA – 969625135  

JOAQUINA LIMA – 966526266 

NOTAS 
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ORAÇÃO DO CATEQUISTA 

Senhor, Tu me chamaste. 

Conheces o íntimo do meu ser. 

Estás atento a todos os meus passos. 

A Tua mão me guia e me sustenta. 

Dou-Te graças, Senhor, por tantas maravilhas! 

Fixaste os meus olhos e convidaste-me a seguir-Te. 

Como discípulo, aprendo constantemente contigo. 

Confiaste-me a missão de catequista 

para que eu anuncie a Tua Palavra. 

Abre o meu coração ao desejo de Te conhecer profundamente. 

Poderei assim anunciar a força salvadora 

da Tua morte e ressurreição. 

Dá-me, Senhor, o gosto de Te encontrar no silêncio, 

na escuta, na oração. 

Que a minha inteligência seja iluminada pela verdade 

que encontro em Ti. 

Dá-me a humildade, a ternura e a força de Tua Mãe, 

Maria Santíssima, 

para que eu seja capaz de avançar sempre, 

guardando tudo no coração. Ámen. 


