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Conferência Episcopal Portuguesa,  13 de maio de 2017

Importância do 
Encontro: no início… 
uma Pessoa

Urgência: abandono, 
desajuste

Oportunidades: 
sinais do desejo de 
Deus

Sinais de renovação 
da catequese
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“No início do ser cristão não há 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.” 

Bento XVI, Deus Caritas Est 1.

“A evangelização da pessoa e das comunidades 
depende totalmente da existência ou não deste 

encontro com Jesus Cristo.”

Discurso de Bento XVI aos Bispos de Portugal (Roma, 10 de Novembro de 2007), in: 
Lumen, Ano 68 –Série III – n.º 6, (Novembro/Dezembro 2007), p. 20 (de 19-21).

“Convido todo o cristão, em qualquer lugar e situação
que se encontre, a renovar hoje mesmo o seu
encontro pessoal com Jesus Cristo ou, pelo menos, a
tomar a decisão de se deixar encontrar por ele, de o
procurar no dia-a-dia sem cessar.”
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• “A rutura na transmissão geracional da fé cristã no povo 
católico” 

• O secularismo 

• A degradação das famílias

• A globalização

• Confusão e relativismo 

• Urbanismo: individualismo e pluralismo ético, em que cada um 
seleciona as ideias e os comportamentos, não segundo o critério 
da verdade e autenticidade, mas consoante as conveniências 
pessoais.

Cristo Ressuscitado

«Deu  a vida por 
nós»

Centralidade do 
Querigma

Catequese 
Querigmática

“devido ao bem supremo, 
que é o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor (Fil 3, 8).”

“como testemunhas do Ressuscitado”, 
que eles se tornaram “as pedras do alicerce da sua Igreja.”

“assíduos ao ensino dos Apóstolos, à comunhão fraterna, 
à fração do pão e às orações”

Act 2, 42. 

Fundamentação
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«Jesus Cristo ama-te, deu a sua vida para te salvar, e agora vive 
contigo todos os dias para te iluminar, fortalecer, libertar.»”

Evangelii Gaudium, 163.

“toda a formação cristã é, primariamente, o aprofundamento do 
querigma que se vai, cada vez mais e melhor, fazendo carne, que 
nunca deixa de iluminar a tarefa catequética e permite compreender 
adequadamente o sentido de qualquer tema que se desenvolve na 
catequese. É o anúncio que dá resposta ao anseio de infinito que existe 
em todo o coração humano.”

Evangelii Gaudium, 164.

A 
palavra 

da 
Escritura

A 
Eucaristia

A 
vivência 

da 
Caridade

A Igreja

Catequese 
Comunitária

Catequese 
Mistagógica
-vivencial-

Comunidade

Ministros Ordenados

Catequistas

Família

IV.
MEDIADORES 
DO ENCONTRO
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«A família é “insubstituível”» 

S. João Paulo II, Exortação Apostólica Catechesi Tradendae,  68.

sobretudo na catequese da infância e, ainda que de modo 
diferente, da adolescência; 

Reafirmar uma 
referência 
complexa

Infância:
0-6; 6-12;

Adolescência

Juventude
Vida 
adulta

• BATISMO, formação dos pais e dar começo a:

É uma primeira iniciação cristã que, “a maioria das vezes, 
deixa uma marca decisiva por toda a vida.”

Diretório Geral da Catequese, n. 226.

• DESPERTAR RELIGIOSO

Aprender familiarmente, com o que é familiar, em casa, na escola e 
na comunidade de fé
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Novas formas 
de trabalhar, 
a partir do 

que já 
faziamos

Pequenas inovações que 
devolvem à família o seu 

papel evangelizador
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Uma 
pedagogia do 
símbolo e da 
identidade 

cristã

SOU DE CRISTO, 
SOU FELIZ

INICIAÇÃO CRISTÃ

Sacramentos

Comunidade

SOU DE CRISTO, 
SOU FELIZ

«Conhecer a data do nosso Batismo significa conhecer uma data 
feliz. Mas o risco de não a saber é o de perder a consciência 
daquilo que o Senhor fez em nós, a memória do dom que 
recebemos. Então acabamos por considera-lo só como um facto 
que aconteceu no passado – nem sequer por nossa vontade, mas 
pela dos nossos pais – e por conseguinte, que já não tem incidência 
alguma sobre o presente. … devo conhecer também a data do 
meu Batismo, porque é um dia de festa.» 

Papa Francisco

Fazer Caminho
Crescer na Fé

Responsabilizar-me
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Um percurso bíblico 
completo
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Ano A, B, C
Recordação
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Na Criação

Na cultura  
humana

Na Igreja, 
de que faço 
parte ativa

Embaixadores de 
Cristo

Na 
Criação

Na Igreja, 
de que faço 
parte activa

Na cultura  
humana
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Diário da Minha Conversão
Uma pedagogia que prepara

a  adolescência  

Na paróquia

Na diocese

Nacional
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Em www.educris.com

Educação
Parental

Despertar 
Religioso

Acolhimento

Informação

Formação

Catequese

Comunidade Viva!

Novidade!
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Educação
Parental


