Poderá encontrar neste documento:
1- Algumas indicações para planificar um ano catequético
2- A planificação dum 3º ano de catequese
(catequese intergeracional com participação das famílias na catequese)

Programar um ano catequético
A programação/planificação anual na catequese é um instrumento indispensável que permite ao catequista conhecer e preparar o itinerário
que irá percorrer com os seus catequizandos, ao longo do ano. Qual um peregrino que planeia o seu percurso, olha para o caminho andado,
situa-se no espaço e traça o futuro. Seria possível pegar no bordão e sair sem saber qual o destino e o trajeto para lá chegar?
Quais as condições para o catequista criar um itinerário quando se trata de “Educar para a vida na fé”? Quando a sua finalidade é “dar
condições para que a pessoa se possa encontrar/viver em comunhão com Jesus Cristo?
Como filho de Deus, como irmão mais velho na fé, como amigo, como testemunha, como missionário, anunciador do Reino, o catequista
procura conhecer a Boa Notícia de Jesus e o jeito como este a vivia e comunicava. Não é um caminho que se prepara para outros mas um
caminho que se faz com os irmãos e vive entre irmãos…
Como convidado à intimidade do Pai, planifica o ato catequético em comunhão com o ABBA. Assim o fazia Jesus. Retirava-se na solidão
para dialogar com o Pai, rezar… para ouvi-Lo falar dos seus projetos, aprender o jeito de os viver e comunicar, para lhe contar os êxitos e as
dificuldades, para receber d´ELE a força e inspiração. Dessa intimidade recebia o Espírito, agente principal da missão.
Como membro de uma comunidade, o catequista não só planifica a partir do catecismo proposto pela Igreja, como se preocupa em
conhecer o estilo de educar na fé, um estilo herdado de Jesus. Por isso procura recordar a finalidade e as tarefas da catequese, propõe-se
aprofundar o que é e o que implica a Catequese de Iniciação/Aprendizagem. (através dos documentos da Igreja, nomeadamente a Catequese
Tradendae e o Diretório Geral da Catequese, do “Para que Acreditem e Tenham Vida, da Comissão Episcopal Portuguesa).
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Como envidado da comunidade, com ela e em seu nome, revela a vida que nela acontece, procura criar pontes e laços entre aqueles que
lhe são confiados e o corpo de irmãos reunidos no banquete do Reino. Dá aos catequizandos a possibilidade de nela receberem a identidade
e serem membros ativos.
Como testemunha, na continuidade de uma multidão de irmãos e herdeiro de uma tradição, está atento aos ritmos, aos gestos, ao convite,
à conversão e aos sentimentos de cada tempo litúrgico. Vive em comunidade os mistérios da vida entrelaçados no mistério da morte e
ressurreição de Jesus, empapado da vida comunitária.
Como discípulo do Mestre, o catequista sabe que os seus irmãos mais novos, para além do tempo que passam com ele, são únicos, têm uma
vida… uma história… uma família… vivem no coração dum povo… Ao jeito de Jesus, o catequista agudiza o olhar, abre os ouvidos e desperta
o coração para conhecer, atender e acompanhar cada irmão em nome da comunidade.

Exemplo de planificação de um ano de catequese (ver abaixo exemplo do 3º ano de catequese da Paróquia de Campanhã)
Para exemplificar e propor um método de planificação escolhemos apresentar a planificação de um grupo do 3º ano da paróquia de
Campanhã, cidade do Porto, já conhecido dos nossos leitores. Desde 2010 este grupo de catequistas planifica o ano catequético tendo como
um dos objectivos integrar a família no processo catequético e na comunidade fazendo uma opção clara pela evangelização dos
adultos/família (catequese intergeracional).

Algumas sugestões a ter em conta na hora de planificar um ano de catequese
Quem planifica?
O calendário geral das celebrações e actividades da comunidade deve ser feito pelo conselho pastoral e pelo secretariado da catequese. A
planificação de cada ano de catequese deverá ser feita pelos respectivos catequistas a partir do calendário da comunidade.
Quando um grupo muda de catequista, o primeiro momento da planificação deveria ser feito em conjunto entre os catequistas que deixam o
grupo e os que o vão acompanhar. É indispensável passar as informações quanto ao perfil e realidade de cada catequizando, assim como o
percurso realizado na catequese e o caminho já andado na interação com a família. A partilha de informação é sinal da comunhão na missão
e de fidelidade aos catequizandos e suas famílias.
Para os grupos com maior integração das famílias, a partir do 2º ano, um grupo de pais poderá juntar-se aos catequistas para participarem
na planificação. A sua presença enriquecerá o grupo e será uma mais valia para os catequistas, do ponto de vista da criatividade, motivação
e colaboração na execução das varias actividades. Não será uma forma de as motivar para responderem à sua responsabilidade na
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educação na fé de seus filhos? Não será um caminho para motivar para a catequese de adultos e posteriormente um convite a serem
também eles catequistas?

Quando fazer a planificar?
A panificação deveria acontecer em finais de junho após a reunião de avaliação do ano e ultimada no princípio de setembro. Trata-se de dar
continuidade ao caminho já realizado.

Como planificar, quais os passos a dar?
1º Análise da realidade (catequizandos, famílias, comunidade, catequistas, situação socioeconómica);
2º Análise atenta do catecismo, dos seus objectivos, conteúdos e propostas pedagógicas;
3º Distribuição dos conteúdos de acordo com o calendário litúrgico e a planificação da comunidade;
4º Escolha de tempos fortes e significativos extra “tempo de catequese” a desenvolver dentro ou fora da comunidade (retiro, tempo de
oração, actividade solidária, cultural, ou lúdica)
5º Procura de todos os momentos significativos em que a família possa ser integrada no processo catequético;

A planificação preparada no início do ano é definitiva?
A planificação é uma bússola que permite manter o norte. Todavia, deverá ser regularmente avaliada, revista e adaptada quando a
realidade assim o exigir. A fidelidade ao Espírito e ao grupo irá enriquecer a planificação inicial e ajustá-la para que ela seja apenas um
instrumento orientativo e não uma “lei impositiva”.

Que pode descobrir no exemplo de planificação realizado em Campanhã?


Tem a oportunidade de visitar a planificação do trabalho realizado num grupo de catequese, da Paróquia de Sta Maria de Campanhã Porto, de setembro de 2012 a junho 2013. Planificação que espelha a integração da família no itinerário catequético.
Se desejar, poderá consultar o site: www.catequesedoporto.com na pasta das Paróquias projetos- Ai encontrará a planificação deste
grupo desde 2010.
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Que poderá verificar na planificação (entre outros)?


Tem a possibilidade de ver exemplificada a metodologia de planeamento de projeto por objetivos e num itinerário de catequese
intergeracional (proposta na MENSAGEM nº 410 de 2011);



É-lhe oferecida a oportunidade de analisar a importância de planificar o processo catequético, no início do ano;



Poderá verificar a forma como é enriquecido o itinerário catequético proposto pelo catecismo com a participação da família e a
integração do grupo na comunidade;



Poderá notar a evolução do grupo se comparar o diagnóstico feito em 2010/2011 com o diagnóstico do terceiro ano feito em
2012/2013, nomeadamente no que se refere à criação de laços, da alteração do olhar dos pais sobre a catequese e da interação
entre as famílias e a catequese, à integração do grupo na comunidade, à consciência de serviço na comunidade que progressivamente
vai sendo assumido;



É-lhe possível notar a implicação progressiva dos pais se analisar as atividades propostas. Neste percurso verifica-se a dinâmica da
catequese intergeracional, como construção de um caminho, progressivo, a partir da realidade dos intervenientes. Trata-se de criar
um itinerário que, a partir da criação de laços e de pontes, se propõe chegar a uma catequese de adultos para as famílias.
As experiências significativas realizadas, pretendem despertar para o desejo de Deus e criar motivação interior em ordem a que a
família chegue a: conhecer, celebrar e viver em comunidade, a fé que professa.
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FAMÍLIA/CATEQUESE
A Planificação Anual da catequese na qual se entrelaça o “Projecto de Catequese INTERGERACIONAL”, iniciado em 2010
Paróquia de: Stª Maria de Campanhã - Ano: 3º Ano
Orientadores do Projecto: Joana Frutuoso, Daniel Ferreira, Raquel Silva, Patrícia Ferreira, Sérgio Santos

1ª FASE DO PROJECTO: FAZER O DIAGNÓSTICO –ANÁLISE DA REALIDADE
O que nos ajuda

O que nos atrapalha

comunidade)

(Catequista,

interno

Fraquezas

Dedicação e empenho à catequese e ao grupo

Falta de tempo e disponibilidade apertada por vezes

Experiência no trabalho com pais

Solicitações diversas para outros projectos

Boa formação e procura constante de actualização da mesma

Gestão das expectativas, cada vez maiores

Fidelidade ao anúncio da Boa Notícia de Jesus

Catequistas jovens a dar os primeiros passos

etc.)

Oportunidades
(família, sociedade,

O que nos é externo

O que nos é

Forças

Dificuldades

Família e catequistas já se vêem como parceiros educativos na fé

Vivência comunitária exterior ao grupo ainda muito reduzida

Famílias em processo de crescimento na fé e na vivência cristã

Dispersão geográfica das famílias e dos catequistas

Vivência comunitária do grupo já mais fortalecida

Espectativas elevadas e preocupação constante com a 1º comunhão

Primeiras solicitações de catequese de adultos

Falta de apoio por parte dos responsáveis paroquiais
Formação cristã ainda muito básica
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2 E 3ª FASES DO PROJECTO: ELABORAR LISTA DE PROBLEMAS A TRABALHAR E DEFINIR OBJECTIVOS
Problemas que se nos confrontam

Objectivos a alcançar
Comunhão com outros catequistas

Falta de apoio por parte dos responsáveis paroquiais

Envolver a paróquia no projecto de trabalho com pais

Pouca colaboração entre catequistas dos diferentes anos

Fortalecer os laços entre os catequistas da paróquia
Trabalhar com catequistas de outros anos na preparação de actividades
Comunhão com a comunidade paroquial

Vivência comunitária exterior ao grupo ainda muito reduzida

Integrar os pais na comunidade paroquial

Abertura à comunidade cristã ainda a desabrochar

Reforçar as pontes que ligam a família à comunidade

Dispersão geográfica das famílias e catequistas

Estimular à participação das famílias na Eucaristia
Comunhão dentro da família

Formação cristã das famílias ainda muito básica

Propor momentos de escuta da palavra e oração em família

Necessidade de formação na fé por parte das famílias

Estimular e acompanhar o crescimento na fé das famílias
Propor momentos de comunhão e convivência familiar
Comunhão entre o grupo

Elevada preocupação dos pais com a primeira comunhão

Escutar e acompanhar as expectativas dos pais para a primeira comunhão

Conceito de comunhão por vezes desalinhado com a realidade cristã

Propor verdadeiros gestos de comunhão dentro e fora do grupo
Sair do espaço habitual de catequese
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4ª FASE DO PROJECTO: ELABORAR QUADRO DE ACTIVIDADES

Objectivos traçados

Actividades que nos ajudam a alcançar os objectivos
Apresentar o projecto e sua evolução aos responsáveis paroquiais
Preparar caminhadas em tempos litúrgicos fortes com catequistas de todos os anos

Comunhão com outros catequistas
Envolver a paróquia no projecto de trabalho com pais
Fortalecer os laços entre os catequistas da paróquia
Trabalhar com catequistas de outros anos na preparação de
actividades

Preparar em conjunto Magusto, Carnaval e Festas de Catequese
Integrar catequistas de outros anos no planeamento de um Encontro
Testemunhos de membros da comunidade na catequese
Momentos de convívio e Encontros de reflexão
Momentos de Convívio
Ceia do Cordeiro

Comunhão entre o grupo e com a comunidade
Propôr verdadeiros gestos de comunhão dentro e fora do grupo
Sair do espaço habitual de catequese
Integrar os pais na comunidade paroquial
Reforçar as pontes que ligam a família à comunidade
Estimular à participação das famílias na Eucaristia

Retiro – Evangelho de Campo
Espaço de oração no grupo no início dos encontros de catequese
Participação na Eucaristia, com pais e filhos lado-a-lado
Gestos de comunhão nas eucaristias dominicais
Criação de um Grupo Bíblico de pais - Pais leitores
Acções de solidariedade para famílias necessitadas / Doação de bens
Convidar elementos de vários grupos paroquiais a dar testemunho na catequese
Encontros de Pais (de formação e reflexão)

Comunhão dentro da família
Propor momentos de escuta da palavra e oração em família
Estimular e acompanhar o crescimento na fé das famílias
Propor momentos de comunhão e convivência familiar

Encontros Intergeracionais
Caminhadas de escuta da Palavra e oração em família

Encontros intergeracionais de Leitura da Palavra Orante
Convidar as mães a preparar um encontro do Dia do Pai
Pequenos gestos de comunhão familiar e conhecimento mútuo, jogos tradicionais
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5ª FASE DO PROJECTO: PLANIFICAÇÃO DO PROJECTO
Objectivos:

Comunhão com os outros catequistas
Comunhão no grupo
Comunhão com a comunidade paroquial
Comunhão dentro da família

Actividades a desenvolver sistematicamente ao longo do ano
Data
Todos os
sábados
Todos os
sábados
Em datas de
aniversário

Local

Actividade

Jardim

Acolhimento

Sala de
Catequese
Sala de
Catequese

Encontro de
Catequese
Desejar os
parabéns

Conteúdos/estratégias
Acolhimento Intergeracional
Dinâmicas, jogos, cânticos, momentos de relaxe
Os pais são convidados a estar presentes no encontro de catequese e a
participar
Entrega de um cartão personalizado de parabéns.
Todo o grupo canta os parabéns no final do encontro

Comunicação
catequistas-fam
ília

Entrega de convites e envio de sms a convidar ou lembrar para
actividades, celebrações e em momentos importantes (como Natal,
Páscoa ou outros importantes para a família)

Ao longo do
ano
3º sábado de
cada mês

Igreja

Eucaristia

Uma vez por
mês

Sala de
Catequese

De dois em
dois meses

Sala de
Catequese

Destinatários
Famílias e crianças
Famílias e crianças
Famílias e crianças
Famílias

Eucaristia da catequese com pais e crianças
(os pais e as crianças são incentivados a sentar-se lado a lado)

Famílias e crianças
e comunidade

Rezar a semana

Espaço de oração no início do Encontro de catequese (de louvor,
agradecimento, súplica, acção de graças por tudo o que aconteceu
durante a semana)

Famílias e crianças

Hora do Conto

Um convidado do grupo vem à sala de catequese, no final do encontro)
ler uma história da narrativa bíblica (depois, as crianças e pais levam
uma proposta de trabalho semanal para reflectirem o que escutaram)

Famílias e crianças
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Actividades a desenvolver pontualmente ao longo do ano
Data

Local

Actividade
Encontro de
Catequistas de
Início de Ano
Encontro de
início de ano

Conteúdos/estratégias

15.Set.2012

Seminário Pe.
Dehon

22.Set.2012

Salão de Festas

29.Set.2012

Sala de
Catequese

Entrega dos
Catecismos

30.Set.2012

Igreja

Eucaristia

6.Out.2012

Sala da
Catequese

Gesto de
Solidariedade e
comunhão

Desafio de comunhão lançado às famílias, partilha e doação de bens
alimentados para famílias carenciadas.

Famílias, crianças
e comunidade

13.Out.2012

Sala de
Catequese

Testemunho

Catequese nº 3
Testemunho de um leigo e membro da comunidade (catequista) na
catequese

Famílias e crianças

20.Out.2012

Salão Paroquial

Almoço convívio

Almoço convívio de catequistas (da catequese da Infância) no seguimento
de uma manhã de formação.

27.Out.2012

Sala de
Catequese

Encontro
Intergeracional

Catequese nº 5 e 6
Celebração da Fé com pais e crianças (Celebração da Luz)

3.Nov.2012

Sala de
Catequese

I Encontro de
Pais

3.Nov.2012

Sala de
Reuniões

Reunião de
catequistas

10.Nov.2012

Seminário do
Vilar

Jornadas
Vicariais da Fé

17.Nov.2012

Jardins do
Patronato

Magusto

Encontro de reflexão e preparação de um novo ano catequético.
Momento de convívio com almoço partilhado.

Destinatários
Catequistas dos
vários anos

Encontro de acolhimento e festa para os pais e as crianças de todos os
anos de catequese.

Famílias e crianças

Catequese nº 1
Primeiro encontro de catequese e entrega solene dos catecismos às
crianças com a pergunta: “Queres seguir Jesus?”

Famílias e crianças

Celebração de compromisso dos catequistas

Catequistas,
famílias e
comunidade

Catequistas dos
vários anos
Famílias e crianças

Encontro de Pais à volta da Palavra, com dinâmica de grupo, reflexão,
partilha e oração (A Fé de Jesus, nos Evangelhos)
Reunião de catequistas para preparar o Magusto da catequese (dividir
tarefas e escolher actividades) e preparar a Caminhada Litúrgica do
Advento

Catequistas e
comunidade

Celebrar a Fé recebida, vivida e comunicada em comunhão com a
Vigararia do Porto Nascente e Poente.

Famílias e
Comunidade

Jogos tradicionais com pais e crianças
Lanche: castanhas assadas e sumos

Famílias

Famílias, crianças
de todos os anos
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24.Nov.2012

Sala de
Reuniões

Preparação Dia
do Pai

Reunião com o grupo de mães para preparar o Dia do Pai (planificação
integrou a revista A Mensagem nº 416).

Tempo de
Advento

Casa e
Comunidade

Caminhada do
Advento

Desafio para as famílias em tempo de advento: em cada semana do
advento fazer a oração em família à volta da “coroa da luz”.
Celebrar o Advento em comunidade na Eucaristia Dominical.

Famílias e crianças

Catequese nº 10
Cada família prepara algo (sob o tema do Natal) para apresentar a todo o
grupo, ao estilo de festa de variedades, em família.
Momento de Oração com o presépio.
Oferta de Prendas e lanche partilhado.

Famílias e crianças

Catequistas e
grupo de mães

22.Dez.2012

Sala de
Catequese

Celebração de
Natal

22.Dez e
29.Dez.2012

Sala de
Reuniões

Reunião de
Catequistas

5.Jan.2013

Salão de Festas

Festa de Natal

Festa de Natal das crianças da catequese (Peça de Natal encenada pelos
catequistas) e coro das crianças de Campanhã.

5.Jan.2013

Salão Paroquial

Jantar de Natal

Jantar convívio de catequistas, com troca de prendas.

12.Jan.2013

Sala da
Catequese

Gesto de
Solidariedade e
comunhão

Desafio de comunhão lançado às famílias, partilha e doação de
brinquedos para instituições de protecção de crianças.

Famílias, crianças
e comunidade

Famílias e crianças

Reunião de catequistas para preparar a Festa de Natal.

Catequistas dos
vários anos
Todos os anos da
catequese e
famílias
Catequistas dos
vários anos

19.Jan.2013

Sala de
Catequese

Fracção do pão

Catequese nº 14
Gesto de comunhão dentro do grupo e depois alargado à mesa familiar de
cada casa: Pai-nosso dito entre irmãos, abraço da paz, fracção do pão,
comunhão e acção de graças.

26.Jan.2013

Salão de Festas

II Encontro de
Pais

Encontro de Pais à volta da Palavra, com dinâmica de grupo, reflexão,
partilha e oração (Gestos de comunhão, nos Evangelhos)

Famílias

26.Jan.2013

Sala de
Reuniões

Reunião de
Catequistas

Reunião de catequistas para preparar o desfile de carnaval (com a
temática da “água”)

Catequistas dos
vários anos

2.Fev.2013

Sala de
Catequese

Testemunho

Catequese nº 17
Testemunho de uma enfermeira (catequista e elemento do coro de
Campanhã) na catequese.

Famílias e crianças
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2.Fev.2013

Sala de
Reuniões

Reunião de
Catequistas

9.Fev.2013

Ruas da
paróquia

Desfile de
Carnaval

Tempo da
Quaresma

Comunidade

Caminhada do
Advento

16.Fev.2013

Sala de
Catequese

Catequese
Intergeracional

23.Fev.2013

Patronato

23.Fev.2013

Sala de
Reuniões

2.Mar.2013

Sala de
Catequese

9.Mar.2013

Sala de
Catequese

16.Mar.2013

Sala de
Catequese

23.Mar.2013

Salão Paroquial

6.Abr.2013

Sala de
Catequese

13.Abr.2013

Sala de
Catequese

Preparação Dia
do Pai
Celebração do
Dia do Pai
Catequese
Intergeracional
Ceia do
Cordeiro
Gesto de
Solidariedade e
comunhão
Testemunho
De Acólitos

20.Abr.2013

Salão de Festas

Reunião de Pais

Via Sacra da
Catequese
Reunião com o
pároco e
catequistas
Membros da
comunidade na
catequese

Reunião de catequistas para preparar a Caminhada Litúrgica da
Quaresma
Desfile de carnaval das crianças.
Oferta de um lanche.
Celebrar a Quaresma em caminhada comunitária na Eucaristia Dominical.
Catequese nº 15 e 16
Encontro com pais e crianças à volta da Eucaristia (explicação dos
rit(m)os e gestos)
Eucaristia Celebrada em comunidade no final.
Celebração da Via Sacra com as crianças e as famílias (cada ano,
responsável por uma estação)
Reunião com o Pe. Milheiro sobre a preparação da Ceia do Cordeiro (para
a preparação desta Ceia, foram convidados 6 catequistas, um de cada
ano da catequese de infância).
Catequese nº 12
Testemunho de um casal recém-crismado (leigos da comunidade) na
catequese.
Preparação do Dia do Pai (com mães e crianças). Criação dos materiais e
preparação do momento de oração.

Catequistas dos
vários anos
Crianças
Famílias e crianças

Famílias e crianças

Famílias e crianças
Catequistas e
Pároco
Famílias e crianças
Grupo de mães e
crianças

Dinamia dos desenhos e textos dedicados ao pai.
Momento de oração e louvor ao Pai pelo dom dos pais e filhos.
Lanche oferecido e convívio.

Famílias e crianças

Celebração vespertina da última ceia de Jesus, e da Páscoa Judaica sob a
perspectiva da vida e morte de Jesus.

Famílias e crianças

Desafio de comunhão lançado às famílias, partilha e doação de roupa
para famílias carenciadas.

Famílias, crianças
e comunidade

Catequese nº 27
Testemunho de um casal cristão (acólitos na comunidade) na catequese.
Reunião de Preparação da primeira comunhão, com responsáveis da
paróquia e as famílias.

Famílias e crianças
Famílias
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Famílias e crianças

Dinâmica de conhecimento mútuo mãe e filho
Momento de louvor e oração ao Pai pelo dom das mães e filhos.
Lanche partilhado e convívio.

Famílias e crianças

Sala de
Catequese

4.Mai.2013

Sala de
Catequese

11.Mai.2013

Sala de
Catequese

Catequese
Intergeracional

18.Mai.2013

Igreja

Gesto de
Comunhão

Catequese nº 18
Catequese Intergeracional segundo o Método da Leitura Orante da
Palavra (Filho Pródigo)
Gesto de acolhimento na Eucaristia: crianças e famílias convidadas a
acolher à porta da Igreja quem chega.

Casa

Semana da
Palavra

Oferta de um caderninho com um trecho dos Evangelhos para cada dia
(direccionados para o Perdão de Deus) com pistas de leitura para ler,
meditar e rezar em família (Preparação da Festa do Perdão)

Famílias e crianças

Igreja

Festa do Perdão

Festa do Perdão e acolhimento (com gesto simbólico) às crianças do
Centro Juvenil de Campanhã que farão também com o grupo a primeira
comunhão. Lanche-convívio e jogos.

Crianças e famílias

26.Mai.2013

Igreja

Gesto de
Comunhão

Gesto da paz na Eucaristia: crianças e famílias convidadas a saudar
alguém que não conhecem no abraço da paz e a conversar um pouco com
essa pessoa no fim da Eucaristia.

Famílias, crianças
e comunidade

1.Jun.2013

Sala de
Catequese

III Encontro de
Pais

Encontro de Pais à volta da Palavra, com dinâmica de grupo, reflexão,
partilha e oração (As refeições de Jesus, nos Evangelhos)

Famílias

2.Jun.2013

Igreja

Festa da
Eucaristia
e Gesto de
Comunhão

Celebração da primeira comunhão das crianças e de comunhão com as
crianças do Centro Juvenil de Campanhã. Gesto do envio na Eucaristia:
as crianças e famílias convidadas a oferecer uma flor com uma
mensagem do evangelho a toda a gente.

Crianças, família e
comunidade

8.Jun.2013

Parque da
Lavandeira

Evangelho de
Campo

Experimentar a força da Palavra de Deus em contexto da Natureza e em
tempo de retiro, para uma experiência profunda de comunhão.

Famílias e crianças

15.Jun.2013

Salão de Festas

Festa de Final
de Ano

Festa de final de ano para pais e crianças da catequese (preparada e
apresentada pelos diversos grupos de catequese).

Famílias e crianças

19.Mai a
25.Mai.2013

25.Mai.2013

Testemunho do
Pároco
Celebração do
Dia da Mãe
Catequese
Intergeracional

Catequese nº 26
Testemunho do pároco na catequese.

27.Abr.2013

Famílias e crianças
Famílias, crianças
e comunidade
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19.Jun.2013

Sala de
Reuniões

Reunião de
Catequistas e
responsáveis
paroquiais

Reunião de Balanço do Ano
Apresentação do projecto aos catequistas e responsáveis da paróquia e
oferta de materiais preparados ao longo dos três anos.

Catequistas

22.Jun.2013

Local a designar

Passeio de
catequistas

Passeio de catequistas de final de ano, com momento de oração, e
reflexão, convívio e almoço partilhado.

Catequistas

A apos um ano de implementação do projeto – e a avaliação no final do ano– de acordo com a
evolução do grupo ficam alguns pontos para serem pensado para planificação do 4º ano

Novos desafios para o próximo ano, em fase de preparação...
2 sábados
por mês

Natal e
Páscoa

1 vez por
mês

Sala de
Reuniões

Grupo bíblico

Criação de um grupo de pais leitores para as Eucaristias com crianças. O
grupo reúne-se 2 vezes por semana (15min) depois da catequese e lê,
medita a Palavra em conjunto. (este projecto já deu os primeiros passos
este ano, mas ainda não está lançado)

Casa

Caminhadas
Bíblicas e de
Oração nos
tempos do
Natal e Páscoa

Propor uma caminhada familiar de meditação da Palavra e Oração durante
estes tempos do calendário litúrgico, acompanhada de encontros de
formação e partilha de temas. Celebrar depois em comunidade na
Eucaristia.

Famílias e crianças

Paróquia

Acompanhame
nto de famílias
carenciadas

Acompanhamento de uma ou duas famílias carenciadas da comunidade
(com roupas, alimentos, etc.). Constituição de um grupo de visitadores.
(este projecto já deu os primeiros passos este ano, mas ainda não está
lançado)

Famílias, crianças
e comunidade

Famílias
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