
A CATEQUESE É UM SERVIÇO 
 

Entre as responsabilidades 

que os casais assumem no 

momento do seu casamento, 

está a da educação cristã dos 

seus filhos. Os pais são os 

primeiros responsáveis por 

esta educação e formação.  
Ser responsável não significa, no entanto, ser 

obrigatoriamente executante. Por isso, os pais 

podem (e devem) socorrer-se de auxiliares que 

possam ter competências mais concretas sobre a 

educação que se pretende. 
  

A paróquia surge então como auxiliar dos pais na 

formação cristã dos filhos. A catequese é a oferta 

que desempenha esta ajuda. Por isso, a catequese 

assume-se como um serviço. 
 

Mas não é um serviço para preparar a receção de 

sacramentos (comunhão ou crisma). Trata-se de 

serviço para a formação integral. Isto é, visa a 

formação da consciência e ao mesmo tempo 

propõe valores, estilos de vida e momentos 

celebrativos próprios do cristianismo.  
 

Ao longo dos anos, o serviço da catequese tem 

sido objeto de mudanças estruturais que visam a 

maior proximidade e capacidade de atingir os 

destinatários, de acordo com as mudanças sociais 

e religiosas que se vão verificando.  
 

Estamos num destes momentos de mudança. Os 

adolescentes de hoje são muito diferentes dos 

adolescentes de há 20 anos. A vida mudou, e 

com ela mudaram os estilos de vida e de 

pensamento.  

 

A catequese tem que mudar obrigatoriamente.  
 

DESAFIOS ATUAIS PARA A CATEQUESE 
 
Se olharmos a sociedade em que vivemos, 
facilmente nos damos conta de algumas 
características muito própria em todos os 
domínios. Apontamos algumas: 
- Valorização da imagem e das tecnologias 
- Aposta no estético e na aparência 
- Incremento do sentido prático e do útil 
- Busca da verdade e do porquê  
- Desejo de sucesso e reconhecimento 
- Criatividade e inovação permanente 

             (…) 
Estas caraterísticas muito presentes nos 
adolescentes / jovens de hoje, têm que ser 
assumidas pelo serviço da catequese (sem medo e 
com desassombro).  
 

Por isso, está em preparação uma proposta 
nacional para remodelar de forma profunda a 
estrutura atual da catequese. Pretende-se: 
- desligar a catequese da ideia de preparação 
para os sacramentos;  
- desligar a catequese da estrutura escolar e 
didática que a tem caraterizado;  
- fazer dos adolescentes protagonistas da 
catequese;  
- trabalhar por objetivos concretos e 
exequíveis;  
- formar para a vida a partir do encontro 
pessoal e comunitário com Jesus Cristo.  
 

 

UM PROJETO PARA 2022 
 

O anúncio das jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa 

no ano 2022, veio permitir que no presente ano de 

catequese se faça uma experiência de renovação segundo 

o que se pretende propor no futuro. A proposta nasceu 

em Lisboa e foi depois lançada para todo o país.  

 

A diocese de Leiria-Fátima não impôs a obrigatoriedade 

desta proposta, mas recomendou-a. Várias paróquias 

estão a assumi-la. A nossa paróquia dos Marrazes, depois 

de consultados os catequistas, decidiu assumir este 

desafio.  

Assim no ano que agora iniciamos a catequese paroquial 

da adolescência (7º ao 10º ano) vai sofrer uma profunda 

remodelação. Sabemos que nem todos concordarão, nem 

todos compreenderão, estas mudanças. Mas assumimo-

las com espírito de serviço à Igreja e na convicção de que 

esta será uma proposta que melhor ajudará os 

adolescentes (são eles a nossa preocupação). 

 

Aqui ficam as mudanças e 

linhas orientadoras ao 

nível da estrutura da 

catequese nos Marrazes. 

 

 

1º Deixa de haver 7º ano, 8º ano, 9º ano e 10º ano, e 

passará a haver 2 grupos: 

a) o grupo correspondente ao 10º ano (chamemos-lhe 

grupo do crisma); 

b) o grupo composto por todos os adolescentes do 7º ao 

9º ano, chamemos-lhe grupo SAY YES (=12 aos 15 anos de 

idade).  

 

2º Ambos os grupos serão subdivididos em dois grupos 

de formação e serão estruturados como segue, 

 



GRUPO DO CRISMA 

 

- Composto por todos os adolescentes 

que estariam no 10ª ano (15/16 anos de 

idade) terá duas propostas de 

frequência: 

 

 

1ª hipótese: Aos sábados das 19h00 às 

20h00. Os encontros serão no salão 

paroquial da igreja dos Marrazes e 

terão início no dia 19 de outubro.  

 

 

 

2ª hipótese: Às sextas-feiras das 19h00 

às 20h00. Os encontros decorrerão na 

igreja da Quinta do Alçada e terão 

início no dia 18 de outubro.  

 

- Estes encontros serão quinzenais.  

 

- O percurso que irão fazer segue a 

estrutura temática do YOUCAT – 

confirmação. 

 

- Os grupos terão um retiro final, com 

data a marcar, e que se desenvolverá 

em 3 dias. 

 

- Celebrará o crisma no dia 30 de maio 

de 2020, às 17h00.  

 

 

 

 

 

GRUPO SAY YES 
 

 
- Composto por todos os adolescentes dos 12 aos 15 

anos, terá duas propostas alternativas de frequência: 

 

1ª hipótese; Aos sábados DAS 10H30 ÀS 11H45. Os 

encontros serão nso Marinheiros até ao natal; nos 

Pinheiros, entre o Natal e a Pascoa; nos Marrazes na 

parte final do ano. Inicia a formação no dia 19 de 

outubro.  
 

*2ª hipótese: às quartas-feiras das 19h00 às 20h15. Os 

encontros serão na Qta do Alçada até ao natal; na 

Gândara entre o natal e a Páscoa e na Matinha na 

parte final do ano. Inicia a formação no dia 16 de 

outubro.  

 

- Os encontros serão na 1ª,2º e 3º semana de cada 

mês. Na última semana farão pausa.  

 

- Os temas estão preparados pela equipa nacional e 

incidem sobre a compreensão (ver, julgar e agir) das 

jornadas mundiais já realizadas. 

 

- Estes grupos terminarão o seu percurso em 2022 

com a participação na Jornadas Mundiais em Lisboa 

com o Papa Francisco. 

 

- Em cada ano, porém, serão crismados os que 

completem 16 anos de idade e deverão continuar o 

percurso mesmo depois de crismados. 
 

CATEQUESE 

EM 
RENOVAÇÃO 
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