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- A catequese – actividade prioritária na Missão da 
Igreja 

Num documento da Conferência Episcopal Portuguesa de 
2005, “Para que acreditem e tenham vida”, diz-se: 
“Compete aos pastores procurar que a catequese 
seja, efectivamente, uma actividade prioritária na 
missão pastoral. Pertence também aos pastores 
suscitar a corresponsabilidade da comunidade e 
integrar a acção catequética na pastoral global, 
‘cuidadando especialmente da ligação entre 
catequese, sacramentos e liturgia’” (cf. Ob. Cit. N.º 5, 

alínea b). 
 

– O Reino de Deus diz respeito a todos 
“Deixai vir a mim os pequeninos e não os afasteis, porque 
o Reino de Deus pertence aos que são como eles” (Mc 
10, 14) 
“A catequese segundo as diferentes idades é uma 
exigência essencial para a comunidade cristã.” 
(Directório Geral da Catequese, n.º 71). 
A Catequese da Infância, adolescência e juventude é, nas 
paróquias, a resposta organizada ao apelo de Cristo e à 
missão que Ele confiou à sua Igreja de ensinar a todos, 
para com todos estabelecer não apenas uma relação de 
conhecimento, mas uma relação de comunhão e de 
intimidade: “Permanecei em Mim e Eu permanecerei em 
vós= Sereis meus amigos se fizerdes o que vos 
mando=” (Jo 15, 1-8 e 15, 9-17). 
A esta experiência de Deus, em Cristo, no seio de uma 
comunidade cristã, são chamados todos os que 
responderam ao anúncio do Reino de Deus entrando na 
Igreja pelo Baptismo: “Depois de realizado o Baptismo, os 
pais, por gratidão a Deus e por fidelidade à missão que 
aceitaram, devem levar o filho a conhecer Deus, de quem 
se tornou filho adoptivo, bem como a preparar-se para 
receber a Confirmação e participar na Eucaristia” (Cf. 
Ritual do Baptismo de Crianças, n.º 5, alínea 4) 
A catequese da infância, adolescência e juventude é o 

adequado meio que a Igreja oferece aos pais para 
realizarem o seu compromisso de “educação na fé” dos 
seus filhos baptizados e, para os não baptizados, o seu 
caminho de “iniciação cristã”. 
 

– Como se desenvolve o processo catequético nas 
Paróquias 
1. Normalmente as crianças iniciam a catequese 

quando iniciam o 1º ano de escolaridade básica, 
com 6 anos de idade (para os pais que o desejarem, 
poder-se-á constituir um grupo de catequese 
maternal com conteúdos e metodologias 
adequados); 

2. O objectivo da catequese é a iniciação à vida 

cristã, aprendida, celebrada e praticada, sempre 
com referência a uma comunidade de fé, que 
celebra a presença e acção de Deus nos 
sacramentos, sobretudo na Eucaristia, vértice e 
fonte da vida cristã (cf. SC 10). Assim, a catequese 
insere-se num processo global de Iniciação Cristã; 

3. Ao longo do itinerário acontecem passos e 
etapas intermédios gradativos, cada um deles a 

significar progresso na caminhada, sempre avaliado 
à luz dos objectivos referenciados; 

4. Porque é um processo gradual, serão as 
respostas a estes objectivos com ‘Provas’ que 
determinam a celebração dos passos e etapas 
previstas; 

Provas a realizar em cada um dos Passos do itininerário da 
Catequese: 
 
As provas serão preparadas em diversos momentos: 

• Nas reuniões com as famílias; 

• Em casa; 

• Nos encontros de catequese; 

• Nas Missas; 

• Nos momentos de Convívio; 

• Uns com os outros no dia-a-dia da nossa vida. 
 

Etapa Ano Passos Festas 

P
ri

m
e
ir

a
 C

o
m

u
n
h
ã
o
 

1 

1ª Prova: Ave Maria                          
2ª Prova: Quem é Jesus 
3ª Prova: Quem é Deus                         

 

Festa do 
Acolhimento c/ 
entrega da Avé-Maria 
Festa do Sinal da 
Cruz  

2 
4º Prova: A comunidade 
5ª Prova: Pai-Nosso                                                
6ª Prova: A Missa 

Festa da Alegria c/ 
entrega do Pai-
Nosso 

3 

7º Prova: O Advento 
8ª Prova: A Páscoa           
9ª Prova: O Sacramento 

do Perdão 

Entrega do Missal 
Festa do Perdão  

4 

10ª Prova: O Domingo                           
11ª Prova: A Mesa 
12ª Prova: O Pão da 

Vida                     

Festa  da Paz 
Festa da Primeira 
Comunhão 
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5 

13ª Prova: O Antigo 

Testamento  
14ª Prova: O Novo 

Testamento                                         
15ª Prova: A Família 

Festa da Palavra c/ 
entrega da Bíblia  

6 
16ª Prova: A Igreja 
17ª Prova: O Credo         
18ª Prova: A Liturgia 

Festa do Credo 

7 

19ª Prova: Projecto 

pessoal 
20ª Prova: Projecto de 

Jesus              
21ª Prova: Projecto 

comunitário                                        

Festa da Profissão 
de Fé c/ entrega das 

Bem-Aventuranças 
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22ª Prova: Partilha 
23ª Prova: Opção de 

Jesus              
24ª Prova: Cristo nossa 

Esperança                                          

Festa da Vida com 
entrega das obras de 
misericórdia 

9 

25ª Prova: Viver a fé 
26ª Prova: Viver o amor                
27ª Prova: Viver a 

esperança                                

Festa do 
Compromisso c/ 
entrega dos 
Mandamentos 

10 

28ª Prova: Ser crente 
29ª Prova: Ser Igreja  
30ª Prova: Ser 

Testemunha                                                           

Festa do Espírito 
Santo (ou da Missão) 

10+ Avaliação do Caminho 
Festa da 
Confirmação 

 

Um bom ano de 
Catequese 

4444    
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UM ANO A CAMINHAR COM S. PAULO… 

“Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura: 
quem acreditar e for baptizado será salvo.  (Mt 16, 15-16) 

5. Os critérios para a celebração dos passos e etapas 
são as seguintes: 
a) Continuam no mesmo grupo de catequese, 

celebrando o passo e/ou etapa próprios do 
catecismo e transitando para o catecismo 
seguinte, os catequizandos que, no final do ano 
atingiram um nível mínimo de presenças, até 
metade mais cinco do total dos encontros 
realizados e missas, e tenham tido um 
comportamento adequado. No caso de o 
catecismo ser coincidente com o final de uma 
etapa, além do número mínimo de presenças nos 
encontros e nas missas, são considerados 
também, para a celebração da etapa em causa, os 
conteúdos de aprendizagem. Cabe ao catequista, 
conjuntamente com os pais, determinar a 
melhor oportunidade para a celebração dessa 
etapa. 

 

Etapa Ano Objectivos das Etapas Festas 
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- Estar no 4º ou mais anos de 
catequese percorridos com 
assiduidade; 

- Ter hábitos de oração e de 
preocupação por viver o que 
se reza; 

- Saber as respostas da 
Assembleia e conhecer os 
gestos e as atitudes que 
acontecem ao longo da 
celebração; 

- Saber o que é a comunhão; 
- Saber o que é o Sacramento 

da Reconciliação, como se 
celebra e qual a sua relação 
com a Eucaristia 

Festa do 
Acolhimento c/ 
entrega da 
Avé-Maria 
Festa do Sinal 
da Cruz 

2 

Festa da 
Alegria c/ 
entrega do 
Pai-Nosso 

3 

Entrega do 
Missal 
Festa do 
Perdão 

4 

Festa  da Paz 
Festa da 
Primeira 
Comunhão 
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- Estar no 7º ou mais anos de 
catequese percorridos com 
assiduidade; 

- Ter hábitos de oração e de 
preocupação por viver o que 
se reza; 

- Participar nas acções dos 
“adolescentes para a 
missão”; 

- Elaborar um trabalho sobre o 
“credo” (cada uma das 
afirmações de fé); 

- Participar na Semana Santa. 

Festa da 
Palavra c/ 
entrega da 
Bíblia 

6 
Festa do 
Credo 

7 

Festa da 
Profissão de 
Fé c/ entrega 

das Bem-
Aventuranças 
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- Estar no 11º ou mais anos de 
catequese percorridos com 
assiduidade; 

- Ter hábitos de oração e de 
preocupação por viver o que 
se reza; 

- Participar nas acções dos 
“jovens para a missão”; 

- Eleger e participar numa 
actividade de expressão 
comunitária; 

- Participar na Semana Santa; 
- Elaborar um trabalho sobre 

um tema eclesial à sua 
escolha. 

Festa da Vida 
com entrega 
das obras de 
misericórdia 

9 

Festa do 
Compromisso 
c/ entrega dos 
Mandamentos 

10 
Festa do 
Espírito Santo 
(ou da Missão) 

10+ 
Festa da 
Confirmação 

Para a Festa do Baptismo, os objectivos são os seguintes: 

- Estar no 4º ou mais anos de catequese percorridos com 
assiduidade; 

- Conhecer o processo da caminhada baptismal e o seu 
sentido; 

- Saber o que é o Baptismo e as suas implicações; 
- Conhecer o desenvolvimento da celebração do Baptismo 

e o sentido dos diálogos e respostas constantes no rito; 
- Fazer um trabalho sobre a simbologia contida na 

celebração do Baptismo 
 

6. Para além dos que entram pela primeira vez na 
catequese, os pais de todos os catequizandos devem 
fazer a inscrição na catequese de 15 de Junho a 10 
de Setembro. 

 

- A família no itinerário catequético 
A família que dá origem à vida, tem também a 
responsabilidade de dar sentido e de contribuir para o 

pleno desenvolvimento dessa existência, enriquecendo-a 
com o património moral e espiritual cristãos. 
A Igreja não substitui os pais na sua missão de 

educadores cristãos, mas acompanha-os e proporciona-
lhes meios para a exercitarem, quer através da catequese, 
quer através das aulas de Educação Moral e Religiosa 
Católica nas escolas. Estas são uma oportunidade para os 
nossos jovens reflectirem a sua formação pessoal e social à 
luz da fé. 
Além disso, os pais devem aproveitar todas as 
oportunidades que a Paróquia lhes oferece no sentido de 
os acompanhar e apoiar nesta tarefa: 

• Sugestões de tarefas para serem desenvolvidas 
em casa; 

• Encontros mensais para as famílias; 

• Escola Paroquial; 

• Encontros específicos de preparação para o 
Baptismo, a Primeira Comunhão, a Profissão de 
Fé e a Confirmação (Crisma); 

• Participação nas actividades da Paróquia e em 
grupos de acção pastoral.  

 
A adesão à catequese pressupõe a adesão a Jesus Cristo; 
mas não se adere e não se ama quem não se conhece, 
pelo que sem este primeiro anúncio feito na família a 
catequese não é possível. Sendo crescimento e 
amadurecimento da fé, a catequese coloca a criança, o 
adolescente ou o jovem numa relação íntima com o Senhor 
Jesus.  
Passada a infância e adolescência, a Igreja convida cada 
crente, já com uma fé mais amadurecida, a continuar a sua 
formação pela vida fora, nomeadamente com catequese de 
jovens e de adultos. 

 


