Com Maria renovai-vos nas fontes da Alegria

A alegria do Evangelho
é a nossa missão

XIII
JORNADAS
DE VERÃO
VII MINIJORNADAS
1 e 2 DE JULHO 2017

_______JORNADAS - CURSOS

Sábado 1 de julho das 9.00 às 18.30
e domingo das 9.00 às 17.30

As JORNADAS terão um total de 3 CURSOS que se
desenrolarão sábado e domingo. Atendendo a que será
uma formação intensiva, com uma carga horária de 12
horas, cada participante apenas deverá inscrever-se
num CURSO.
NOTA para o CURSO 2 e 3: É possível inscrever-se
apenas num dos dias sábado ou domingo.
CURSO1
A fé nas redes sociais

 Perceber a transmissão da fé num contexto de disseminação;
 Identificar riscos e desafios das redes sociais para a
catequese;
 Ser capaz de usar as redes sociais digitais no contexto
catequético.

Inscrições até 15 de junho
CASA DIOCESANA DE VILAR
FORMAÇÃO DE CATEQUISTAS
E OUTROS EDUCADORES

OBJETIVOS

Proporcionar formação aos catequistas e outros educadores
nos termos do nº 238 do DGC;
Criar um dinamismo de reflexão diocesano
em torno da catequese.

Luís Miguel Figueiredo Rodrigues

CURSO

(É possível participar durante os dois dias OU apenas
durante um dia: sábado CURSO 2.1 |domingo CURSO 2.2 )

Dinâmicas para iniciar à vida na fé a partir do
testemunho dos Pastorinhos.

 Adquirir ferramentas que facilitem a planificação de
processos e atividades que levem ao encontro com Jesus,
à conversão, à celebração e ao compromisso;
 Procurar caminhos para a vivência da dimensão comunitária;
 Aprofundar a mensagem de Fátima através da vida dos
Pastorinhos.
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CURSO

As MINIJORNADAS terão um total de 8 MINICURSOS
que se desenrolarão durante o sábado (dia 1 de julho) e
domingo (dia 2 de julho).
Atendendo a que será uma formação intensiva, com
uma carga horária de 6 horas, cada participante deverá
inscrever-se apenas num MINICURSO por dia (ou um
no sábado e outro no domingo).
MINICURSO A
À descoberta da eucaristia:
conhecer, celebrar e viver a eucaristia, em
comunidade com os catequizandos.

João da Silva Peixoto

MINICURSO B
Iniciar na missão e ajudar a
construir o projeto de vida.
Jorge Madureira Soares
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Fernanda M. T. Sousa |Diana Lapa

«Os pastorinhos não são apenas três crianças.
São crianças, que dão um testemunho heróico da
fidelidade a Deus e à Igreja, mesmo diante de
ameaças e em ambiente de hostilidade.
Elas revelam-se fiéis à prática da oração diária e do
sacrifício generoso das suas vidas, do amor à
Eucaristia e ao Santo Padre, da atitude
contemplativa face à obra da criação.»

_ _ _ M I N I J O R N A D A S - MINICURSOS
Sábado 1 de julho das 9.00 às 18.30
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(É possível participar durante os dois dias OU apenas durante
um dia: sábado CURSO 3.1 |domingo CURSO 3.2

Educar para a oração e o silêncio

 Desenvolver a interioridade e experimentar a dimensão
contemplativa da vida;
 Descobrir várias formas de fazer/viver em oração;
 Trabalhar as várias dimensões da pessoa a partir das danças
contemplativas.
Diamantino Duque

MINICURSO C
Dinâmicas das relações interpessoais no
grupo: resolução de conflitos.
(Horário específico: das 9 às 16.30)

João de Deus Costa Jorge

MINICURSO D
A Bíblia e a ciência: responder às
questões dos catequizandos.
(Para quem não participou em 2016)

João Paiva

MINICURSO E
Sexualidade, afetos e mitos: abordar e
responder a estas questões na catequese.

Jacinta Paiva

«…evangelizar não é simplesmente uma forma de falar,
mas uma forma de viver: viver em escuta e fazer-se voz do Pai. »
Cardeal Joseph Ratzinger,- 2000

_ _ _ M I N I J O R N A D A S - MINICURSOS
Domingo 2 de julho das 9.00 às 17.30

MINICURSO F
Preparar catequeses segundo o
método da leitura orante da palavra.

“O catequista é pessoa da memória de Deus,
se tem uma relação constante, vital com Ele e com o próximo;
se é pessoa de fé, que confia verdadeiramente em Deus
e põe n’Ele a sua segurança;
se é pessoa de caridade, de amor, que vê a todos como irmãos;
(…) se é capaz de compreensão e de misericórdia”
Papa Francisco | Jornadas do Catequista, 2013

Ana Schulz |Fernando Pinheiro |Maurício Pinheiro

MINICURSO G
Para uma “cultura do encontro”:
potenciar relações de proximidade
com os catequizandos e suas famílias.

Abel Magalhães

MINICURSO H
Caminhadas e retiros com
adolescentes: planificar e organizar.

Daniela Rodrigues

----------Indicações para a INSCRIÇÃO
1.

2.

Esta será presidida pelo
Sr. Bispo D. António Francisco dos Santos.

5.

Encontros “inspiradores e criativos”

Novo Millennio Ineunte, nº16

Só é possível inscrever-se:
-- nas JORNADAS (1 CURSO apenas)
ou

4.

João Paulo II

Morada completa ____________________________________________
_____________________________Código Postal _________-________
E-mail (em maiúscula) __________________________________________

Eucaristia – sábado às 19.00

Como aqueles peregrinos de há dois mil anos
os homens do nosso tempo, talvez sem se darem conta,
pedem aos crentes de hoje não só que lhes « falem » de Cristo,
mas
também que de certa forma lh'O façam « ver ».

Fazer chegar ao SDEC até dia 15 de junho
Nome _____________________________________________________

Telefone _____________________ Telemóvel _____________________

3.

Nos intervalos, estará ao seu dispor:
- espaços para encontros “inspiradores e criativos”,
orientados por catequistas que ao longo dos últimos
anos realizaram vários projetos, com o objetivo de
proporcionar partilha de experiências e de materiais.

FICHA DE INSCRIÇÃO
XIII JORNADAS DE VERÃO | VII MINIJORNADAS
1 e 2 de julho 2017 | Casa Diocesana de Vilar

6.
7.
8.

-- nas MINIJORNADAS (2 MINICURSOS
um no sábado e outro no domingo).
O limite de participantes em cada CURSO/
MINICURSO é de 60 pessoas.
As inscrições serão aceites por ordem de chegada
até dia 15 de junho.
A inscrição só é válida quando paga. Não se
aceitam inscrições por telefone.
As inscrições pela Internet deverão ser
acompanhadas do comprovativo de pagamento
(IBAN: PT50 0007 0651 0004 4850 0021 3) e enviadas para:
sdecportosecretaria@gmail.com.
A falta de recursos financeiros não será um
impedimento para participar (contacte o SDEC).
Não se aceitam reservas. Não se fazem devoluções
de inscrições.
As inscrições via CTT devem ser enviadas para:
SECRETARIADO DIOCESANO DA EDUCAÇÃO CRISTÃ
CATEQUESE

Rua Arcediago Van Zeller, 50 – 4050-621 PORTO

9.

Para mais informações contactar:
sdecportosecretaria@gmail.com ou 22 605 60 37
(entre as 14.00 e as 17.30).

NOTA: As refeições e alojamento: não
incluídos na inscrição
Neste momento a casa de Vilar tem à sua disposição um
self-service (preço a partir de 2.90€, o prato).

Paróquia ____________________Vigararia /Arciprestado ___________
Diocese ___________________________________________________

Inscrevo-me no:
CURSO (faça um círculo na sua opção):
1

2

3

|

2.1

2.2

3.1

3.2

Se o Curso escolhido tiver atingido o limite de inscrições, ficará
automaticamente inscrito na 2ª opção: CURSO nº __________
Recordamos que para o CURSO 2 e 3 poderá fazer a inscrição para
2 dias (24€) ou participar apenas num dia (12€).

ou no:
MINICURSO – sábado (faça um círculo na sua opção):
A

B

C

D

E

Se o MINICURSO escolhido tiver atingido o limite de inscrições,
ficará automaticamente inscrito na 2ª opção: _____
MINICURSO – domingo (faça um círculo na sua opção):
F

G

H

Se o MINICURSO escolhido tiver atingido o limite de inscrições,
ficará automaticamente inscrito na 2ª opção: ______
Junto remeto vale de correio ou cheque
nº ______________ do _______, à ordem do SDEC Porto
(pode ser feito por transferência),

no valor de 24 € ( 2 dias de formação)
no valor de 12 € (1 dia de formação)
A falta de recursos financeiros não será um impedimento
para participar, contacte o SDEC.

NOTA:

A
receção
desta
ficha
assegura
automaticamente a inscrição, assim, não será enviada
confirmação. Se surgir algum imprevisto o SDEC entrará
em contacto.

