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CATEQUESE: ENCONTRO COM JESUS CRISTO 

A catequese é uma atividade da Igreja, que brota do mandato missionário 

do Senhor1: 

«Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho 

e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu 

estou sempre convosco até ao fim dos tempos» (Mt 28,19-20). 

Com efeito, a sua tarefa consiste em «fazer ressoar continuamente o anúncio 

da Sua Páscoa no coração de cada pessoa humana, para que a sua vida seja 

transformada»2. 

 * Encontrando-se 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 humana3. 

Trata-se de uma etapa privilegiada do processo de evangelização4. 

Em consequência, a catequese, consciente da imperiosa tarefa de 

acompanhar a todos no seu caminho de fé, sabe que o fulcro da sua missão 

consiste em favorecer o encontro vivo com o Senhor Jesus, o qual: 

  + transforma a pessoa; 

  + confere-lhe novos horizontes; 

  + proporciona-lhe uma realização plena5. 

Deste modo, a sua finalidade consiste em colocar cada pessoa em 

comunhão, em intimidade com Jesus Cristo: 

 * apenas Ele pode-nos levar ao amor do Pai no Espírito e fazer-nos 

participar na vida da Santíssima Trindade; 

 
1 Cf. Diretório para a Catequese, 55. 
2 Ibidem, 55. 
3 Cf. Ibidem, 55. 
4 Cf. Ibidem, 56. 
5 Cf. Itinerário de iniciação à vida cristã com as famílias, 1. 
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 * a comunhão com Cristo, sendo o centro da vida cristã, constitui o 

centro da ação catequética, pela qual se formam pessoas que: 

 + conheçam cada vez melhor Jesus Cristo e o Seu Evangelho 

de ação libertadora; 

  + vivam um encontro profundo com Ele; 

  + escolham o Seu estilo de vida e os seus sentimentos; 

 + se comprometam a realizar a missão de Cristo, isto é, o 

anúncio do Reino de Deus, na situação histórica em que 

vivem6. 

Em suma, «a catequese amadurece a conversão inicial e ajuda os cristãos a 

dar um significado pleno à sua existência, educando para uma mentalidade 

de fé conforme ao Evangelho, até chegar gradualmente a sentir, pensar e 

agir como Cristo»7. 

O CATECUMENADO, FONTE DE INSPIRAÇÃO PARA A CATEQUESE 

Em virtude das rápidas transformações culturais dos últimos tempos, 

conclui-se que nos encontramos, de facto, não apenas numa época de 

mudanças, mas numa mudança de época8. 

 * Verifica-se que não se pode dar por suposto que os nossos 

interlocutores conhecem o horizonte completo daquilo que se 

anuncia e ensina, ou que eles conseguem relacionar o nosso discurso 

com o núcleo essencial do Evangelho9. 

 * Face a isto, exige-se um novo paradigma de catequese 

decididamente evangelizador e centrado no primeiro anúncio10. 

 * Daí urgir passar do modelo escolar ao modelo catecumenal: 

 
6 Cf. Diretório para Catequese, 75. 
7 Ibidem, 76. 
8 Cf. Itinerário de iniciação à vida cristã, 3. 
9 Cf. Evangelii Gaudium, 34. 
10 Cf. Itinerário de iniciação à vida cristã, 3. 
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 + uma catequese não centrada apenas em conhecimentos 

cerebrais, mas que seja encontro pessoal com Jesus Cristo, 

vivido em dinâmica vocacional, segundo a qual Deus chama e 

o ser humano responde11. 

O catecumenado corresponde a uma prática eclesial antiga, restaurada após 

o Concílio Vaticano II, oferecida aos convertidos não batizados. 

 * Tem uma explícita intenção missionária, é um processo 

estruturado em quatro tempos – pré-catecumenado, 

catecumenado, purificação e iluminação, mistagogia –, como um 

todo orgânico e gradual; 

 * Visa iniciar à fé e à vida cristã e conduzir ao encontro pleno com o 

mistério de Cristo na comunidade cristã. 

Em virtude do seu caráter missionário, o catecumenado inspira a catequese 

daqueles que, apesar de já terem recebido o batismo, ainda não saboreiam 

efetivamente a sua riqueza12. 

Uma catequese de inspiração catecumenal convida-nos a valorizar os 

seguintes elementos13: 

 * caráter pascal: tudo se orienta para o mistério da paixão, morte e 

ressurreição de Cristo; 

+ a catequese comunica o coração da fé de maneira essencial 

e existencialmente compreensível, colocando cada pessoa 

em contacto com o Ressuscitado, ajudando-a a reler e a viver 

os momentos mais intensos da sua vida como passagens 

pascais; 

 * caráter iniciático: iniciar à fé leva a pessoa a descobrir o mistério de 

Cristo e da Sua Igreja; 

 
11 Cf. Catequese: a alegria do encontro com Jesus Cristo, 2. 
12 Cf. Diretório para a Catequese, 61. 
13 Cf. Diretório para a Catequese, 64. 
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 + a catequese introduz a todas as dimensões da vida cristã, 

ajudando cada pessoa a iniciar, na comunidade, o seu 

caminho pessoal de resposta a Deus que a procurou; 

 * caráter litúrgico, ritual e simbólico: o catecumenado está cheio de 

símbolos, ritos e celebrações, que tocam os sentidos e os afetos; 

 + por meio do uso de símbolos e de uma renovada 

valorização dos sinais litúrgicos, a catequese pode responder 

às exigências do Homem contemporâneo, o qual considera, 

habitualmente, significativas somente as experiências que o 

tocam na sua corporeidade e afetividade; 

 * caráter comunitário: o catecumenado é um processo que se realiza 

numa comunidade concreta, que faz experiência de comunhão 

oferecida por Deus e que, portanto, está consciente da sua 

responsabilidade em relação ao anúncio da fé; 

 + a catequese integra o contributo de diversos carismas e 

ministérios (catequistas, agentes da liturgia e da caridade, 

responsáveis dos grupos eclesiais...), mostrando que o seio 

que gera para a fé é toda a comunidade; 

 * caráter de conversão permanente e de testemunho: o 

catecumenado estrutura-se como um caminho de conversão e de 

purificação gradual, enriquecido por ritos que marcam a aquisição de 

um novo modo de existir e de pensar; 

 + consciente de que a conversão nunca está plenamente 

realizada, mas que dura toda a vida, a catequese educa para 

descobrir que somos pecadores perdoados e, valorizando o 

rico património da Igreja, prepara também itinerários 

penitenciais e formativos apropriados, que favoreçam a 

conversão do coração e da mente num novo estilo de vida, 

que seja percetível, mesmo a partir do exterior; 
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 * caráter de progressividade da experiência formativa: o 

catecumenado é um processo dinâmico estruturado em períodos 

que se sucedem de forma gradual e progressiva; 

 + este caráter evolutivo corresponde à própria biografia da 

pessoa, que cresce e amadurece no tempo; 

 + a catequese acompanha com paciência e respeita os 

tempos reais do amadurecimento de cada pessoa, 

manifestando desta maneira a maternidade da Igreja. 

CAMINHO DE INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ 

A iniciação cristã constitui uma fase na qual se lançam os alicerces da vida da 

fé (os fiéis, renascidos pelo Batismo, são fortalecidos pela Confirmação e 

alimentados pela Eucaristia), tendo como finalidade a vida cristã adulta, cuja 

expressão mais significativa é a participação na Eucaristia e, como 

consequência, na missão da comunidade14. 

 * Este processo entende-se como um caminho de iniciação à vida 

cristã em todas as suas dimensões que, graças sobretudo aos três 

sacramentos de iniciação cristã – Batismo, Confirmação e Eucaristia 

–, introduz no mistério de Cristo e da Sua Igreja, realizando o 

processo de tornar-se cristão15. 

A catequese de iniciação à vida cristã «é um itinerário pedagógico oferecido 

na comunidade eclesial, que conduz o crente ao encontro pessoal com Jesus 

Cristo através da Palavra de Deus, da ação litúrgica e da caridade, integrando 

todas as dimensões da pessoa, para que esta cresça na fé e seja testemunha 

de vida nova no mundo»16. 

 * A catequese, estando ao serviço da educação permanente da fé, 

relaciona-se com as diversas dimensões da vida cristã: 

 
14 Cf. Itinerário de iniciação à vida cristã, 4. 
15 Cf. Ibidem, 4. 
16 Diretório para a Catequese, 65. 
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  + o conhecimento da fé; 

  + a celebração do mistério na liturgia; 

  + o cultivo da vida espiritual na oração; 

  + a formação moral e a prática das virtudes evangélicas; 

  + a experiência da caridade, da missão e do testemunho17. 

A CATEQUESE NA VIDA DA NOSSA COMUNIDADE PAROQUIAL 

1. PARA UMA CATEQUESE COM AS FAMÍLIAS 

. encetar um diálogo contínuo, informando-as acerca do 

desenvolvimento do caminho catequético, 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, de modo particular na Eucaristia dominical; 

2. PARA UMA CATEQUESE QUE SEJA ESCOLA DE ORAÇÃO 

. promover encontros catequéticos alicerçados na oração, 

ilustrando que o verdadeiro protagonista é Jesus Cristo; 

. iniciar na leitura orante da Palavra de Deus; 

. introduzir nas diversas formas de oração propostas pela Igreja; 

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

. incentivar a participação e vivência da Reconciliação; 

. potenciar a adoração Eucarística; 

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

de perfeição. 

 
17 Cf. Itinerário de iniciação à vida cristã, 4. 
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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 

da Ceia do Senhor; Celebração da Paixão do Senhor; 

Vigília pascal; visita 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 primeiro sábado (e domingo) 

de cada mês, na igreja da Sagrada Família, conduzida pelo 

Movimento dos Mensageiros de Fátima; 

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

de cada mês, promovida pelo Movimento dos 

Mensageiros de Fátima; celebrações religiosas em torno 

da festa litúrgica de Nossa Senhora de Fátima, padroeira 

da comunidade; 

f. Festa das famílias, no dia em que a comunidade paroquial 

(família de famílias) celebra o aniversário da sua criação 

(8 de dezembro); 

. 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; 



10 

 

b. alertar para as diversas valências que compõe o Centro 

Social e Paroquial, demonstrando os diversos campos de 

ação da Paróquia na cidade; 

c. promover algumas ações de voluntariado. 

4. PARA UMA CATEQUESE EM CAMINHADA PARA AS JMJ 2023 

. a catequese da adolescência (8º-10º anos) é convidada a integrar-

se, juntamente com outros jovens, na caminhada preparatória 

para as Jornadas Mundiais da Juventude de 2023: 

a. atividade mensal que integre todos os interessados; 

b. participação no evento em Lisboa, com o Papa; 

. sensibilizar as famílias dos catequizados a acolher jovens de 

outras nacionalidades durante os dias na Diocese; 

. participar na peregrinação dos símbolos da JMJ na Diocese de 

Viana do Castelo, de finais de dezembro de 2022 a finais de janeiro 

de 2023. 
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CALENDÁRIO 2022/23 

Setembro 

15 21H Sagrada Família Reunião geral de catequistas 

23 21H Sagrada Família 
Reunião geral de pais 

Compromisso dos catequistas 

24 12H Quinta da Presa Almoço-convívio de catequistas 

25 Vila Praia de Âncora Encontro Diocesano da Catequese 

Outubro 

 1-2 Início da Catequese 

8 Atividade juvenil  

9 11H Sagrada Família Celebração do envio (10º ano 2021/22) 

14 21H Sagrada Família Reunião dos pais e catequistas do 1º ano 

 16 11H Sagrada Família Celebração do acolhimento (1º ano) 

Novembro 

1 Solenidade de Todos os Santos 

3 Aniversário da criação da Diocese de Viana do Castelo 

11 Atividade juvenil 

18 21H Sagrada Família Reunião dos pais e catequistas do 8º ano 

19 16H Sagrada Família Celebração da vida (8º ano) 

20 Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo 

25 21H Sagrada Família Reunião dos pais e catequistas do 5º ano 
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27 
I Domingo do Advento – início do Ano Litúrgico A 

11H Sagrada Família Celebração da esperança (5º ano) 

Dezembro 

8 

Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora 

Aniversário de criação da Paróquia de Nossa de Senhora de Fátima 

Convívio de catequese – festa das famílias  

16-25 Novena do Menino Jesus  

17/18 Final do 1º período de Catequese 

25 Solenidade do Natal do Senhor 

30 Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José 

Janeiro 

1 Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus 

7/8 Início do 2º período de Catequese 

8 Solenidade da Epifania do Senhor 

8-9 Festa do Batismo do Senhor 

20 21H Sagrada Família Reunião dos pais e catequistas do 4º ano 

22 Domingo da Palavra de Deus 

11H Sagrada Família Festa da Palavra (4º ano) 

Fevereiro 

2 Festa da Apresentação do Senhor 

3 21H Sagrada Família Reunião de pais e catequistas do 6º ano 
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4 16H Sagrada Família Celebração da Fé (6º ano) 

10 21H Sagrada Família Reunião geral de catequistas 

11 Dia Mundial do Doente 

17 21H Sagrada Família Reunião dos pais e catequistas do 3º ano 

22 Quarta-feira de Cinzas: início do Tempo Quaresmal 

22-23-24 18H30 Sagrada Família Preparações - Reconciliação 

25 17H Sagrada Família Celebração da Reconciliação (3º ano) 

Março 

17 21H Sagrada Família Reunião dos pais e catequistas do 2º ano 

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

11H Sagrada Família Celebração da entrega do Pai Nosso 

25 Solenidade da Anunciação do Senhor 

31 24 horas por Jesus – Lausperene 

Abril 

1 24 horas por Jesus – Lausperene 

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

Final do 2º período de Catequese 

6-9 Tríduo Pascal da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor 

15-16 Início do 3º período da Catequese 

23-30 Semana de Oração pelas Vocações Consagradas 

24 21H Sagrada Família Reunião de pais e catequistas do 9º ano 
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28 21H Sagrada Família Reunião geral de catequistas 

29 16H Sagrada Família Celebração do Compromisso (9º ano) 

30 Domingo do Bom Pastor 

Dia Mundial de Oração pelas Vocações 

Maio 

1 Princípio do Mês de Maria  

5 21H Sagrada Família Reunião dos pais e catequistas do 7º ano 

7 Dia da Mãe 

9-10-11 19H Sagrada Família Preparação – Bem-Aventuranças (7º ano) 

12 Procissão de velas – véspera da Festa da Padroeira 

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

14 11H Sagrada Família Festa das Bem-Aventuranças (7º ano) 

19 21H Sagrada Família Reunião dos pais e catequistas do 3º ano 

21 Solenidade da Ascensão do Senhor 

28 
Solenidade de Pentecostes – Final do Tempo Pascal 

Sacramento da Confirmação (?) 

31 Festa da Visitação da Virgem Santa Maria 

Encerramento do Mês de Maria 

Junho 

1 Início do Mês do Sagrado Coração de Jesus 

4 Solenidade da Santíssima Trindade 
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5-6-7 18H30 Sagrada Família Preparações – Festa da Eucaristia  

8 Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo 

11H Sagrada Família Celebração da Festa da Eucaristia  

16 Solenidade do Sagrado Coração de Jesus 

18 Peregrinação Diocesana ao Santuário do Sagrado Coração de Jesus 

24 Solenidade do Nascimento de S. João Batista 

24-25 Final do 3º período de Catequese 

25 16H Sagrada Família Celebração do Envio 

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

Julho 

1-2 Final do 3º Período de Catequese 

15 21H Sagrada Família Reunião Geral de Catequistas 

23 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. 
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ALGUMAS LINHAS CONDUTORAS... 

. Ao longo deste ano pastoral, a catequese terá os seguintes horários:  

+ sábado – 14H45 

+ domingo – 9H45 

* com este horário, objetiva-se que os encontros ocorram de 

forma ordeira e tranquila, garantindo um começo da celebração 

comunitária na máxima pontualidade. 

* apela-se, por isso, ao máximo cumprimento dos horários, tanto 

de início da catequese, como da Eucaristia. 

. No caso de algum catequista estar impossibilitado de orientar alguma 

sessão, pede-se que solicite aos padres ou ao secretariado paroquial um 

catequista que o substitua. 

. Durante os primeiros sábados e domingos de catequese, encontrar-se-

ão, à entrada da sala do som, duas pessoas, com as seguintes funções: 

 * proceder à venda e entrega dos catecismos; 

 * inscrever os novos catequizandos (que eventualmente surjam) 

na catequese e, se necessário, na paróquia. 

 + no caso do catequizando a inscrever ser originário de 

outra paróquia, os pais precisarão de pedir um documento 

ao pároco da paróquia anterior. 

. Quanto à Eucaristia: 

 * informar os pais que a catequese é seguida de Eucaristia, sendo 

que a segunda não é opcional nem acessória; 

 * é importante que todos estejam na igreja 5 minutos antes do 

começo da celebração, de forma a haver a necessária preparação; 

 * alertar os pais para o facto de não interromperem a celebração 

para buscar os seus filhos; 
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 * ensinar os gestos de entrada no espaço de culto (genuflexão ao 

sacrário, inclinação à mesa do altar, sinal da cruz ao chegar ao 

banco e só depois sentar); 

 * incentivar a participação dos catequizandos nos diversos 

ministérios; 

 * em relação ao ministério de leitor: 

 + no fim de semana anterior ao serviço de leitura na 

Eucaristia, serão entregues ao catequista os textos 

bíblicos, por forma a que haja uma conveniente 

preparação ao longo da semana; 

  + cuidado com a escolha do leitor e respetiva preparação; 

  + procure-se envolver os pais; 

. Cada festa/celebração dos diferentes grupos catequéticos será 

antecedida de uma reunião dos pais/encarregados de educação com o 

presbítero e de um encontro deste com os catequizandos. 

 * nos grupos do 4º ao 10º anos, promover-se-á uma celebração de 

Reconciliação. 

. Apela-se à participação nas reuniões gerais de catequistas, daí as suas 

datas estarem já assinaladas. 

 * A missão do catequista, antes de se concretizar com o grupo dos 

catequizandos, desenvolve-se no grupo de catequistas, o qual é 

chamado a ser uma expressão da comunidade cristã. 

. Na mesma linha, urge estar atento aos desenvolvimentos da vida 

diocesana, nomeadamente naquilo que o Secretariado Diocesano da 

Catequese propõe (Assembleia Diocesana de Catequese; retiro de 

catequistas, Dia da Catequese) ou que a Equipa Arciprestal da Catequese 

possa convidar, nomeadamente a nível da formação. 
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CONTACTOS: 

PADRE COUTINHO – 962480924 

PADRE PAULO – 966755868 

ROSA OLIVEIRA – 968996250  

FABÍOLA SILVA – 969625135  

JOAQUINA LIMA – 966526266 
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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. 


