
  



Atas das reuniões de Delegados                                                                                               Catequese do Seminário Passionista 

Santa Maria da Feira, 14 de setembro de 2020 

Elementos presentes 

Presidiu ao encontro o P. João Paulo Silva, responsável da catequese. 
Delegados: Filhos amados do Pai – Cristina Ferreira, Discípulos de Jesus – Catarina Carvalho, 
Seguidores da Palavra – Manuela Cavaco, Membros da Igreja – Ricardo Jorge, Guiados pela Fé – Mª 
José Pinho, Livres como Jesus – Filipe Pinho, Chamados por Jesus – Henrique Leça, Enviados por Jesus – 
Conceição Silva, Movidos pelo Espírito – Carla Fernandes. 
 

 

Reflexões do grupo 

O responsável da Catequese, P. Silva, deu início à reunião dando as boas-vindas a todos os delegados, 
que representam os seus respetivos anos de catequese. Neste primeiro encontro ainda não temos 
delegado/a do Grupo Os amigos de Jesus, pois o grupo ainda não está formado. Este ano, devido à 
Pandemia do Coronavírus, teremos de fazer reuniões de pais com todos os grupos, ainda antes de 
começar a Catequese, razão pela qual antecipamos também a nossa reunião de delegados.  
Como cristãos, iniciamos o nosso encontro com uma oração/reflexão orientada pelo responsável da 
Catequese. Após a invocação do Espírito Santo, partilhamos a Palavra de Deus, servindo-nos do 
Evangelho do dia, Festa da Exaltação da Santa Cruz (Jo 3, 13-17). Esta Palavra conforta-nos, pois Jesus 
faz-nos descobrir que veio ao mundo por vontade do Pai, não para condenar o mundo, mas para que o 
mundo seja salvo por Ele. É esta boa notícia que nós, catequistas, queremos transmitir a todos os 
catequizandos e suas famílias, a partir da contemplação da cruz, prova do imenso Amor de Deus para 
connosco. Assim, somos chamados a viver com os mesmos sentimentos de Jesus, guiados por esse 
Amor que faz de nós “todos família, todos irmãos” (tema diocesano para 2020-2021). 
 
Seguidamente deu-se início à ordem de trabalhos: 
 
O Responsável pediu que alguém se voluntariasse para fazer as atas destes nossos encontros: o grupo, 
por unanimidade, decidiu manter a delegada do grupo Enviados por Jesus, que já o vinha fazendo nos 
últimos anos. Depois, fizemos uma breve apresentação de cada um, para percebermos qual o grupo 
que estamos a representar nestes encontros, e com o qual faremos a ponte das informações 
necessárias. 
 
Este nosso encontro de delegados veio na sequência da Reunião Geral de Catequistas, onde 
começamos por promover o encontro com Jesus vivo e ressuscitado, presente no meio de nós através 
do dom da Eucaristia. É Ele quem nos chama a colaborar com a missão da Igreja de evangelização, 
mesmo em tempo de Pandemia, onde, com os cuidados necessários, devemos promover nos 
catequizandos a possibilidade desse mesmo Encontro com Jesus e uns com os outros em grupo. Mais 
do que nunca, precisamos de estar unidos, formar família e, apesar das diferenças, procurarmos remar 
todos para o mesmo lado e usarmos essas diferenças para nos completarmos. 
É neste sentido de família, e tendo presente a situação que vivemos, que transformando os espaços de 
catequese (só com cadeiras e usando apenas salas grandes e os salões multiusos), manteremos a 
Catequese da Infância mais ou menos nos horários habituais, deslocando a Catequese da Adolescência 
para mais tarde, durante a semana. 
Assim, o P. Silva apelou aos delegados que tivéssemos um grande sentido de equipa e de 
corresponsabilidade, para que pudéssemos ajudar todo o grupo dos catequistas a caminhar, 
anunciando, pelo exemplo, aquilo que todos somos chamados a ser: “Todos família, todos irmãos”. 
 
Para os encontros de início de ano com os pais, a decorrerem na igreja (só o Grupo Movidos pelo 
Espírito reunirá na cripta), definimos quatro momentos: 1. Acolhimento; 2. Reflexão sobre o tema 
anual: Todos família, todos irmãos; 3. Partilha sobre os objetivos do próprio Grupo, o símbolo e o 
nome do Grupo; 4. Informações Gerais e Normas da D.G.S. 



Nestes encontros serão distribuídos os formulários de Renovação da Matrícula, para que os pais, na 
primeira sessão de Catequese, já os possam trazer devidamente preenchidos e com o respetivo 
dinheiro (certo) da inscrição e valor do catecismo. As normas da D.G.S. serão enviadas pelo P. Silva 
para todos os delegados, uma vez que a mesma apresentação servirá para todos os grupos. 
 
Cada Grupo deve preparar o seu respetivo símbolo para apresentar na Eucaristia do dia 3 de outubro, 
onde os catequistas farão o seu compromisso e serão enviados em missão pela própria Comunidade 
Cristã. Se o desejarem, também já o poderão apresentar na sua forma definitiva na respetiva reunião 
com os pais. 
 
O P. Silva abordou a necessidade de novos catequistas para o Grupo Os Amigos de Jesus (1º Ano), uma 
vez que já temos cerca de 90 crianças inscritas. Como o convite pessoal é, muitas vezes, o mais eficaz, 
pede-se a todos que, se conhecem alguém que julguem idóneo para nos ajudar nesta missão, não 
tenham receio em “lançar a rede”. 
 
Como entramos em Estado de Contingência, decretado pelo Governo, apelamos a que, dentro do 
possível, os próprios grupos de catequistas reúnam on-line, evitando as reuniões de trabalho com 
muita gente. 
 
Para as celebrações da Catequese, na Missa das 16.30h, apelamos ao bom senso nas dinâmicas a 
realizar, para que não haja proximidade física entre os catequizandos, e também à participação apenas 
nas missas do respetivo Grupo, por forma a darmos oportunidade a todos de viverem esse Encontro, 
sem corrermos o risco de termos demasiadas pessoas na igreja, para a lotação possível no 
cumprimento das regras de distanciamento social. É uma das questões delicadas que teremos de ir 
avaliando semana a semana. 
Não esquecer que os grupos devem mandar os guiões das respetivas celebrações para o Responsável, 
via e-mail para catequese@passionistas.pt, com uma semana de antecedência, assim como também 
deve ser enviado para o grupo coral através do e-mail coralsorrisosdomundo@gmail.com, com a 
mesma antecedência, com a informação de quem faz a escolha dos cânticos e quem lê ou canta o 
salmo. 
 
- O guião para a celebração do Envio dos Catequistas, no próximo dia 03/10, está a cargo do P. Silva.  
Até ao dia 30/09, os delegados devem enviar um pequeno texto da apresentação do logotipo do 
respetivo ano, que acompanhará a apresentação do respetivo símbolo. 
Os delegados receberão por e-mail o guião, a fim de saberem quais as tarefas atribuídas a cada ano e 
assim arranjarem catequistas para as desempenharem. Foi relembrado ao grupo que nesta celebração, 
devido à redução de lugares na igreja, os nossos catequizandos não poderão estar presentes. 
 
- Não havendo mais nenhuma reflexão/comunicação a fazer, deu-se por encerrada a reunião. 
 

 

Outros aspetos importantes 

Próximas Festas da Catequese: 
Envio/compromisso dos catequistas: 03 de outubro, às 16.30h. 
 
Próxima reunião de delegados: A marcar pelo responsável quando julgar necessário. A oração final 
será partilhada pela delegada do Grupo Movidos pelo Espírito. 
 
Terminamos este nosso primeiro encontro, com uma pequena oração de agradecimento ao Senhor. 
 

Assinatura_____________________________________ 
 
 

 

mailto:catequese@passionistas.pt
mailto:coralsorrisosdomundo@gmail.com


Atas das reuniões de Delegados                 Catequese do Seminário Passionista 

Santa Maria da Feira, 23 de outubro de 2020 

Elementos presentes 

Presidiu ao encontro, via on-line, o P. João Paulo Silva, responsável da Catequese. 
Delegados: Amigos de Jesus – Filipe Pinho, Filhos amados do Pai – Cristina Ferreira, Discípulos de Jesus 
– Catarina Carvalho, Seguidores da Palavra – Manuela Cavaco, Membros da Igreja – Ricardo Jorge, 
Guiados pela Fé – Mª José Pinho, Livres como Jesus – Mónica Leite, Chamados por Jesus – Henrique 
Leça, Enviados por Jesus – Conceição Silva, Movidos pelo Espírito – Carla Fernandes. 
 

 

Reflexões do grupo 

O responsável da Catequese, P. Silva, deu início à reunião dando as boas-vindas a todos os delegados, 
que representam os seus respetivos anos de Catequese.  
Como cristãos, iniciamos o nosso encontro com uma oração/reflexão orientada pelo responsável da 
Catequese. Após a invocação do Espírito Santo, partilhamos a Palavra de Deus, servindo-nos da 
primeira Leitura da Missa do dia (Ef 4, 1-6), com esse belo convite à unidade pois, em Cristo, há um só 
Corpo, guiado pelo mesmo Espírito, assim como há um só Deus que é Pai de todos! Enquanto 
catequistas será esse o mais belo testemunho que poderemos oferecer da presença de Jesus no meio 
de nós: o da unidade! Que saibamos, mesmo nestes tempos estranhos que vivemos, de 
distanciamento físico, permanecer unidos, construindo a família dos filhos de Deus: “Todos família, 
todos irmãos!”. 
 
Seguidamente, deu-se início à ordem de trabalhos: 
 
Ponto principal: Análise do arranque da Catequese e dos grupos: 
Na infância, de uma forma geral, está a correr bem. Com imaginação, os catequistas conseguem 
manter as crianças nas respetivas cadeiras e a catequese flui “normalmente”. 
Na adolescência, essencialmente, devido à alteração dos horários e dias, houve desistências. Também 
aqui é preciso adaptar dinâmicas, devido à situação da pandemia que não permite que se juntem, e à 
falta de à-vontade dos adolescentes para partilharem as suas opiniões em voz alta perante todo o 
grupo. 
Outra questão é o relacionamento com os pais, a nível presencial, que agora é bem mais reduzido, o 
que exigirá, também, alguma criatividade para os manter informados e comprometidos com a própria 
Catequese. Devemos usar os meios de comunicação, o mais possível, para que estes laços não se 
percam! 
Após algumas partilhas de opiniões, o responsável da Catequese afirmou que o rigor das faltas 
injustificadas, é igual para todos os grupos da Catequese, e que se fizer falta o próprio irá fazer essa 
confirmação junto dos grupos, até para transmitir aos pais essa mesma exigência. Os catequistas, no 
caso da Adolescência, também se tiveram de adaptar a um novo horário, que lhes traz outros 
transtornos. Continua a pedir-se que, também eles, sejam exemplo de assiduidade e compromisso 
para os catequizandos. 
Relembrou ainda a importância de nos mantermos unidos e sentirmos que, mesmo diferentes, somos 
família, somos irmãos!... 
 
O Plano de Contingência da Catequese, apresentado aos delegados, foi aprovado por unanimidade. 
Serão os próprios delegados a fazê-los chegar aos colegas do grupo. Para já, será só para os 
catequistas, que o devem ler e não afrouxar no cumprimento das regras de segurança, para que 
possamos a ter a catequese presencial sem riscos de contágio com o Coronavírus. 
 
Para cumprimento das regras de distanciamento social e lotação da igreja, o número de pessoas 
presentes na celebração da Primeira Comunhão, será reduzido. E por isso será transmitida online, 
através da página do Facebook da #catequesequerercrer, nos respetivos horários. A este propósito, 
lembrou-se, também, a necessidade de mantermos a Equipa de Acolhimento todas as semanas, 



conforme a necessidade de cada grupo, pois é necessário que haja pessoas já habituadas a este 
trabalho, para que tudo decorra dentro da normalidade. Pede-se a todos os catequistas, presentes na 
igreja, que sejam os primeiros a aceitar “as regras do jogo”, cedendo lugares ao grupo que dinamiza e, 
até, aos pais que os acompanham. Cada sábado, a missa tem um grupo a dinamizar, e essa missa é 
prioritariamente para esse mesmo grupo! 
 
Advento: 
Tendo em conta as limitações da Pandemia, pede-se aos grupos que vão pensando em alguma 
dinâmica para este tempo e apresentem na próxima reunião. 
 
- Não havendo mais nenhuma reflexão/comunicação a fazer, deu-se por encerrada a reunião. 
 

 

Outros aspetos importantes 

Próximas Festas da Catequese: 
Eucaristia com Profissão de Fé (crianças que vão deixar a Catequese): dia 31/10, às 16.30h – 7º Ano. 
Primeira Comunhão e Festa da Palavra: dias 7 e 14/11, às 11.30h e 16.30h – 4º Ano  
Festa do Acolhimento: dia 21/11, às 15h e 16.30h – 1º Ano. 
 
Próxima reunião de delegados: A marcar pelo responsável quando julgar necessário. A oração final 
será partilhada pela delegada do Grupo Enviados por Jesus. 
 
Terminamos o encontro com uma oração partilhada pela delegada do Grupo Movidos pelo Espírito. 
 

 

Assinatura_____________________________________ 
 
 

  



Atas das reuniões de Delegados                  Catequese do Seminário Passionista 

Santa Maria da Feira,13 de novembro de 2020 

Elementos presentes 

Presidiu ao encontro o P. João Paulo Silva, responsável da Catequese. 
Delegados: Os Amigos de Jesus – Filipe Pinho; Filhos amados do Pai – Cristina Ferreira, Discípulos de 
Jesus – Catarina Carvalho, Seguidores da Palavra – Manuela Cavaco, Membros da Igreja – Ricardo 
Jorge, Guiados pela Fé – Mª José Pinho, Livres como Jesus – Mónica Leite, Chamados por Jesus – 
Henrique Leça, Enviados por Jesus – Conceição Silva, Movidos pelo Espírito – Carla Fernandes. 
 

 

Reflexões do grupo 

O responsável da Catequese, P. Silva, deu início à reunião, realizada online, dando as boas-vindas a 
todos os delegados, que incansavelmente têm dito sempre “presente”! 
Como seguidores de Jesus, iniciamos o nosso encontro com uma oração, invocando a Deus, Trindade 
de Amor, e refletindo sobre dois números da Encíclica do Papa Francisco “Fratelli tutti” (223-224). A 
Leitura foi partilhada, bem como a reflexão que se seguiu, deixando que os nossos corações falassem 
acerca da amabilidade, “um modo de tratar os outros, com “cuidado para não magoar com as palavras 
ou os gestos” e “aliviar o peso dos outros”; capazes, também, de “dizer palavras de incentivo, que 
reconfortam, consolam, fortalecem, estimulam, em vez de palavras que humilham, angustiam, irritam, 
desprezam”… Às vezes é bom pensarmos nisto, para medirmos as nossas atitudes e sermos capazes de 
construir a nossa comunidade como uma família de irmãos, respeitando as diferenças de cada um. 
 
Seguidamente, deu-se início à ordem de trabalhos: 
 
Devido à atual situação da Pandemia e ao estado de emergência em que o País se encontra, o grupo 
concordou unanimemente (em contacto prévio realizado logo no dia 8 do corrente mês) que, até ao 
dia 23 de novembro, todas as catequeses passariam a ser online. Através das diversas plataformas 
digitais, os catequistas devem fazer chegar as catequeses a todos. 
Findo esse tempo, iremos avaliar novamente e tomar decisões. 
 
As celebrações da Primeira Comunhão, devido ao estado de emergência que obriga a um recolher 
obrigatório a partir das 13h, manter-se-ão divididas por duas celebrações distintas: no entanto, serão 
realizadas só na parte da manhã do dia 14 de novembro, 9.45h e 11.30h, com os batizados todos às 9h. 
 
A Festa do Acolhimento, no dia 21 de novembro, será realizada nos mesmo moldes, com duas 
celebrações distintas da parte da manhã, 10h e 11.30h. 
 
A missa da Catequese, às 16.30h, fica suspensa enquanto houver o recolher obrigatório. 
 
O grupo decidiu cancelar a celebração da Imaculada Conceição dinamizada pela Catequese, por não 
haver condições para ter a participação de todos os anos como habitualmente. 
 
Dinâmica de Advento: 
O grupo de delegados já tinha conhecimento de algumas ideias que foram partilhadas, via email, pelo 
responsável da Catequese. 
Após algumas sugestões, foi aprovada a dinâmica apresentada, seguindo a o tema proposto pela 
Diocese do Porto. 
Tema: Todos Irmãos. Todos de casa! 
Os desafios semanais, até pela realidade que estamos a viver, serão propostos pela Shalom através das 
redes sociais e do site da Catequese, tendo também suporte de ficheiro com explicação e moldes, a 
enviar aos pais pelos catequistas, via e-mail. 
Semanalmente, será enviada também uma pequena celebração familiar, disponibilizada através do 
site da Catequese. 



Na primeira semana distribuiremos pela cidade estrelas, com palavras e desafios que fazem parte 
desta dinâmica. 
 
As celebrações penitenciais, à partida, deverão realizar-se, a não ser que as medidas do estado de 
emergência, imposto pelo Governo, nos venham a impedir que tal aconteça. Para o exame de 
consciência, ficaram responsáveis: 

• Celebração Penitencial da Infância: prepara o Grupo Membros da Igreja. 

• Celebração Penitencial da Adolescência: prepara o Grupo Enviados por Jesus. 
Como habitualmente, os grupos devem enviar ao responsável da Catequese, com alguns dias de 
antecedência, a sua proposta. 
 
A Oração em Tempo de Advento para os Catequistas, a decorrer na igreja, será da responsabilidade do 
P. Silva. 
 
Não havendo mais nenhuma reflexão/comunicação a fazer, deu-se por encerrada a reunião. 
 

 

Outros aspetos importantes 

Próximas Festas da Catequese: 
Festa do Acolhimento: 21 de outubro, às 10h e 11.30h. 
Celebração Penitencial da Infância (4º, 5º e 6º anos) – 5 de dezembro, pelas 11h. 
Celebração Penitencial da Adolescência (7º, 8º, 9º e 10º anos) –12 de dezembro, pelas 11h. 
 
Retiro/Oração Advento de Catequistas – 18 de dezembro, 21.15h. 
 
Próxima reunião de delegados: A marcar pelo responsável quando julgar necessário. A oração final 
será partilhada pelo delegado do Grupo Chamados por Jesus. 
 
Terminamos este nosso encontro com uma oração partilhada pela delegada do Grupo Enviados por 
Jesus. 
 

Assinatura_____________________________________ 
 
 

  



Atas das reuniões de Delegados                  Catequese do Seminário Passionista 

Santa Maria da Feira,11 de janeiro de 2021 

Elementos presentes 

Presidiu ao encontro o P. João Paulo Silva, responsável da Catequese. 
Delegados: Os Amigos de Jesus – Filipe Pinho; Filhos amados do Pai – Pedro Santos, Discípulos de Jesus 
– Sandra Ribeiro, Seguidores da Palavra – Manuela Cavaco, Guiados pela Fé – Mª José Pinho, Livres 
como Jesus – Mónica Leite, Enviados por Jesus – Conceição Silva, Movidos pelo Espírito – Carla 
Fernandes. 
 

 

Reflexões do grupo 

O responsável da Catequese, P. Silva, deu início à reunião, realizada online, dando as boas-vindas aos 
delegados presentes, em particular ao Pedro Santos, que substituirá a Cristina Ferreira até ao final do 
ano, e à Sandra Ribeiro, que substituiu ocasionalmente a Catarina Carvalho! 
Como seguidores de Jesus, iniciamos o nosso encontro com uma oração, invocando o Espírito Santo, e 
refletindo sobre o Evangelho do dia (Mc 1, 14-20). Era o dia em que se começava a caminhada do 
Tempo Comum, logo a seguir à Festa do Batismo do Senhor e, por isso, tratavam-se das primeiras 
palavras do Mestre, convidando-nos à conversão, acreditando na Boa Nova do Evangelho, e chamando 
os seus primeiros discípulos, que deixaram tudo para O seguir! Nós, catequistas, anunciadores de Jesus 
e do Seu Evangelho, acreditamos verdadeiramente n’Aquele que damos a conhecer aos mais novos? A 
Sua Palavra é Luz que ilumina o nosso andar, as nossas escolhas e comportamentos? Como os 
apóstolos, deixamos tudo o que nos impede de O seguir? 
É necessário que, mesmo em tempo de Pandemia e de confinamentos, continuemos a dispormo-nos 
ao encontro com Jesus pois, só dessa experiência, poderá resultar uma boa transmissão da mensagem, 
alicerçada num testemunho autêntico! 
 
Seguidamente, deu-se início à ordem de trabalhos: 
 
O primeiro ponto de agenda foi a avaliação da caminhada do Advento, realizada já em contexto de 
catequese virtual, sem qualquer celebração eucarística da catequese, por força do estado de 
emergência decretado no país, com regras apertadas de confinamento a fim de tentar debelar o 
contágio descontrolado pelo novo Coronavírus. A nossa impressão é que resultou melhor para a 
infância do que para a adolescência, com o belo contributo dos vídeos da Shalom a lançar os vários 
desafios da Caminhada. A participação também foi de mais a menos com o decorrer do tempo! 
 
Durante este período, houve um momento de oração para catequistas, na igreja. Foi um momento 
belo de encontro e oração, com uma participação significativa por parte dos catequistas. Notou-se 
alguma dificuldade na partilha, talvez pelo distanciamento a que nos vemos obrigados e, também, 
porque, com isto da Pandemia, nos têm faltado outras oportunidades para encontros mais informais. 
 
Seguidamente, partilhamos um pouco daquilo que têm sido as sessões de catequese em cada grupo, 
neste sistema duma catequese não presencial. A maior parte dos grupos tem conseguido uma 
participação muito significativa por parte dos catequizandos, através de plataformas digitais de 
videoconferência. Naturalmente que existem algumas dificuldades, seja de concentração seja de uma 
menor participação ativa. Em alguns grupos, a assiduidade baixou, sobretudo nos grupos da 
adolescência onde os pais não acompanham tão de perto. O P. Silva recordou que as faltas contam e 
que temos de ir exigindo aos pais essa participação na catequese. E continuou a apelar ao esforço de 
todos os catequistas para que as sessões de catequese aconteçam na hora semanal estabelecida, de 
forma a que consigamos acompanhar os conteúdos propostos por cada catecismo. Enalteceu, também, 
este esforço acrescido que exige esta catequese não presencial a todos os catequistas: bem-hajam! 
 
Para esta avaliação notamos uma dificuldade: nem todos os catequistas dão feedback aos respetivos 
delegados daquilo que está a acontecer nos seus grupos, mesmo quando são interpelados diretamente 



para o fazerem. A comunicação entre todos é fundamental para podermos caminhar em conjunto. E 
mesmo quando não concordamos com alguma iniciativa, se ela é da catequese, deve ser assumida por 
todos, sem exceção! 
 
Neste contexto que estamos a viver, não temos tido também celebrações da catequese. Na hora das 
sugestões, partilhamos algumas ideias que temos de amadurecer rapidamente, para as podermos 
implementar o quanto antes, a fim de os nossos catequizandos não perderem totalmente a referência 
à comunidade e à igreja. Sugeriu-se a possibilidade de missas transmitidas via Facebook, dinamizadas 
pelos catequistas de cada grupo (ano); celebrações ao estilo das vivências da Quaresma, através das 
plataformas digitais ou debates com temas pertinentes para eles (mais para a adolescência); vídeos ou 
dinâmicas onde aparecessem imagens da nossa igreja e, no caso da infância, se pudesse ensinar, com a 
ajuda da Shalom, o significado dos objetos e os gestos e orações que se realizam na Eucaristia. 
A Equipa de Delegados agradece todas as sugestões que possam chegar de todos os catequistas, para 
começar a tomar decisões e ver quem prepara os conteúdos, se bem que algumas destas sugestões já 
irão começar a ser trabalhadas, pois não há tempo a perder: é necessário “agarrar” o mais possível as 
nossas crianças e jovens! 
 
Finalmente, o P. Silva referiu que, dada a situação, a próxima Festa programada (dia 6 de fevereiro), da 
Profissão de Fé e Bem-Aventuranças, do Grupo Livres como Jesus, seria adiada para uma data a 
considerar posteriormente pelo próprio Grupo com o P. Silva. Ao mesmo tempo, pediu a todos os 
Delegados que trouxessem ideias para a Dinâmica da Quaresma, que inicia a 17 de fevereiro, para o 
nosso próximo encontro. 
 
 
Não havendo mais nenhuma reflexão/comunicação a fazer, deu-se por encerrada a reunião. 
 

 

Outros aspetos importantes 

Início da Quaresma: 17 de fevereiro. 
 
Próxima reunião de delegados: A marcar pelo responsável quando julgar necessário. A oração final 
será partilhada pela delegada do Grupo Livres como Jesus. 
 
Terminamos este nosso encontro com a partilha de bons desejos para este novo ano de 2021 que 
estamos a iniciar, e que se apresenta ainda tão difícil e incerto devido à Pandemia. 
 

 

Assinatura_____________________________________ 
 
 

  



Atas das reuniões de Delegados                  Catequese do Seminário Passionista 

Santa Maria da Feira, 8 de fevereiro de 2021 

Elementos presentes 

Presidiu ao encontro o P. João Paulo Silva, responsável da Catequese. 
Delegados: Os Amigos de Jesus – Filipe Pinho; Filhos amados do Pai – Pedro Santos, Discípulos de Jesus 
– Catarina Carvalho, Seguidores da Palavra – Manuela Cavaco, Membros da Igreja – Ricardo Jorge, 
Guiados pela Fé – Mª José Pinho, Livres como Jesus – Mónica Leite, Enviados por Jesus – Conceição 
Silva, Movidos pelo Espírito – Susana Soares. 
 

 

Reflexões do grupo 

O responsável da Catequese, P. Silva, deu início à reunião, realizada online, dando as boas-vindas a 
todos os delegados e congratulando-se por todos estarem bem de saúde, livres da doença do Covid-19 
que tanto nos ameaça. 
Iniciamos o nosso encontro, como habitualmente, com a oração: após a invocação ao Espírito Santo, 
refletimos sobre o Evangelho do dia (Mc 6, 53-56), que nos apresenta a ação de Jesus junto dos mais 
frágeis da sociedade do seu tempo. A partilha entre todos foi enriquecedora, partindo do facto 
narrado no Evangelho de que “todos os que O tocavam ficavam curados”. Esta Pandemia retira-nos a 
possibilidade do contato, da proximidade, do afeto…! Agora percebemos como o “toque” é tão 
importante para a nossa vida, o nosso bem-estar e equilíbrio. Não usufruir dele, como agora acontece, 
traz-nos angústia, sofrimento, insegurança, desequilíbrio… Mas, como será depois da Pandemia? 
Seremos capazes de dar-lhe o devido valor ou será tudo como antes? O toque em Jesus cura, salva… E 
o “toque” entre nós também cura, quando guiado pelo verdadeiro amor. Aquela gente, no Evangelho, 
reconheceu Jesus e, por isso, corriam atrás d’Ele! É necessário que nós também reconheçamos a 
presença de Jesus no meio de nós, que nos dispúnhamos a segui-l’O para, depois, O podermos 
anunciar com as nossas palavras e, sobretudo, com os nossos gestos de proximidade e verdadeira 
fraternidade! Ser catequista implica viver esse encontro com Jesus, tornar-se discípulo e, por 
conseguinte, missionário, testemunha do Seu Amor. 
 
Seguidamente, deu-se início à ordem de trabalhos: 
 
Ainda que o ponto de agenda mais urgente para esta reunião passasse pela definição da dinâmica da 
Quaresma, partilhamos, primeiramente, ideias sobre outros dois pontos, que têm a ver com o 
confinamento que estamos a viver e com a consequente Catequese à distância, e que, desse modo, 
também se interligam com a forma como poderemos viver a Quaresma de 2021. 
 
Assim, procuramos partilhar ideias ou sugestões para este tempo de confinamento, que possam 
complementar as sessões de Catequese. Aquilo que achamos mais importante, nesta altura, é o 
constante diálogo com os pais: os catequistas devem fazer-se próximos e encontrar as melhores 
formas de fazerem crescer esses laços. A comunidade, que nós representamos, deve cuidar e, 
portanto, mostrarmos esse interesse pelas famílias dos nossos catequizandos. Cada catequista, 
conhecendo o grupo e os pais, deve procurar a melhor forma de cumprir esta missão. 
Uma forma de unir os grupos do mesmo ano, poderia ser, também, passar algum filme adequado à 
idade – e que transmita alguns valores, através de uma plataforma digital, suprimindo um pouco o 
facto de, por agora, não podermos ter atividades em conjunto. 
Neste seguimento de ideias, e porque no próximo sábado seria o “Dia diferente para catequistas”, 
decidimos convidar todos os catequistas para um “filme em família”, no sábado, dia 13, às 21h. 
 
Seguidamente, e congratulando-se pelo facto de muitos adolescentes terem aceitado o desafio, o P. 
Silva questionou o grupo sobre o resumo das respostas ao inquérito realizado aos adolescentes, por 
via digital e anónima (os delegados já tinham recebido na véspera esse resumo). Os próprios 
adolescentes reconhecem facilmente as razões que os levam, muitas vezes, a afastarem-se da Igreja, 
mas não deixam de apresentar propostas para atividades que os ajudem a fazer o caminho inverso. Se 



muitas das propostas por eles apresentadas só poderão realizar-se quando ultrapassarmos a Pandemia 
(e não as deveremos esquecer), outras há que poderão começar, desde já, a realizar-se. Assim, os 
delegados da adolescência irão reunir-se no dia 23 de fevereiro, para aprofundarem este tema, e 
decidirem que iniciativas poderemos realizar ainda este ano pastoral. 
 
Finalmente, partilhamos ideias acerca da dinâmica da Quaresma. Decidimos basear-nos totalmente na 
dinâmica da diocese, até porque ela está muito voltada para a família e, em tempo de confinamento, 
esta será a melhor forma de a concretizar. Na infância, procuraremos dar um estímulo com a ajuda da 
Shalom, tal como fizemos no Advento, com vídeos semanais a propor os desafios; e na adolescência, 
pedimos aos catequistas que invistam um pouco do tempo da Catequese, para orientar os 
adolescentes nesta caminhada em direção à Páscoa. 
Assim, o lema da nossa caminhada será: “Todos juntos na Arca da Aliança”. Cada família deverá ter o 
seu cantinho de oração (o P. Silva tratará do convite para o fazerem, através do site da catequese), 
onde terão, entre outras coisas, um pequeno baú, como símbolo da Arca da Aliança. A par dos desafios 
semanais, também ofereceremos uma proposta de oração familiar, a ser realizada junto a esse 
cantinho de oração. 
A proposta de renúncia quaresmal, para este ano, terá como destino o próprio Seminário Passionista. 
Os catequistas entendem que, com a grande diminuição de serviços e ofertórios ao longo dos últimos 
12 meses, devido à Pandemia e aos confinamentos, a comunidade Passionista deve ser ajudada, ela 
que sempre está disponível para todos, servindo generosamente a comunidade cristã. As ofertas 
poderão ser feitas por via eletrónica (pedir-se-á à comunidade que nos abra esta possibilidade) ou 
entregues na igreja, numa das caixas de esmolas que será previamente preparada para o efeito. 
Ainda que por via digital, mantivemos os dias de vivência da Quaresma com Jesus. Os grupos indicados 
para cada um desses dias devem, em conjunto, preparar um momento de oração, para meia hora de 
encontro com Jesus, nesta união “virtual” em comunidade. 
 
 
Não havendo mais nenhuma reflexão/comunicação a fazer, deu-se por encerrada a reunião. 
 

 

Outros aspetos importantes 

Possibilidade de interrupção das sessões de catequese (uma semana): de 11 a 17 de fevereiro. 
 
Início da Quaresma: 17 de fevereiro. 
 
Próximas atividades: 

• “Dia diferente para catequistas”: dia 13 de fevereiro, às 21 horas (os delegados partilharão o 
convite para encontro online). 

• Vivência da Quaresma com Jesus para Adolescência: dia 26 de fevereiro, às 21.15h (online). 

• Vivência da Quaresma com Jesus para 4º, 5º e 6º anos: dia 5 de março, às 21.15h (online). 

• Vivência da Quaresma com Jesus para 1º, 2º e 3º anos: dia 12 de março, às 21.15h (online). 
 
Próxima reunião de delegados: A marcar pelo responsável quando julgar necessário. A oração final 
será partilhada pela delegada do Grupo Guiados pela Fé. 
 
Terminamos este nosso encontro com a partilha de um momento de oração preparada pela delegada 
do Grupo Livres como Jesus, onde Jesus nos convidava a escutá-l’O, a fim de confiarmos mais no amor 
que Ele nutre por cada um de nós e no quanto valemos a Seus olhos! 
 

 

Assinatura_____________________________________ 



Atas das reuniões de Delegados                  Catequese do Seminário Passionista 

Santa Maria da Feira, 15 de março de 2021 

Elementos presentes 

Presidiu ao encontro o P. João Paulo Silva, responsável da Catequese. 
Delegados: Os Amigos de Jesus – Filipe Pinho; Filhos amados do Pai – Pedro Santos, Discípulos de Jesus 
– Catarina Carvalho, Seguidores da Palavra – Manuela Cavaco, Membros da Igreja – Ricardo Jorge, 
Guiados pela Fé – Mª José Pinho, Livres como Jesus – Mónica Leite, Chamados por Jesus – Henrique 
Leça, Enviados por Jesus – Conceição Silva, Movidos pelo Espírito – Susana Soares. 
 

 

Reflexões do grupo 

O responsável da Catequese, P. Silva, deu início à reunião, realizada online, dando as boas-vindas a 
todos os delegados e congratulando-se por todos estarem bem de saúde e animados na sua missão. 
Iniciamos o nosso encontro, como habitualmente, com a oração: após a invocação ao Espírito Santo, 
refletimos sobre o Evangelho do dia (Jo 4, 43-54), onde descobrimos que a Palavra de Jesus é fonte de 
vida nova, mas também que é necessário acreditar e confiar n’Ele mesmo no meio das dúvidas e da 
escuridão em que tantas vezes nos encontramos. Jesus “desceu” até nós para nos fazer descobrir o 
rosto misericordioso do Pai e, agora, pede-nos que ousemos confiar n’Ele, obedecendo à Sua Palavra, 
como fez o funcionário real apresentado no Evangelho. A fé é, não só acreditar naquilo que não se vê, 
mas é também seguir em frente pelo caminho que Jesus nos propõe. Estamos dispostos, nesta 
Quaresma, a deixar-nos guiar pela Palavra de Jesus, confiando que só n’Ele encontramos o verdadeiro 
sentido para a vida? 
 
Seguidamente, deu-se início à ordem de trabalhos: 
 
Avaliação ao andamento do 2º Trimestre, com catequeses em modo digital: no geral, o andamento 
tem sido bom, com uma participação significativa e, em muitos casos, superando as expetativas 
quanto ao interesse e ao modo como decorrem as sessões. Naturalmente que já vão acusando um 
certo cansaço pelo prolongamento deste modo de fazer catequese, até porque com a escola acontece 
a mesma coisa e o tempo de confinamento já é extenso. Também existem situações de grupos, onde 
se nota bastante o refúgio em câmaras desligadas ou as desculpas nas falhas da internet, para justificar 
um certo desinteresse pela catequese. Outra questão são as faltas que vão acontecendo, matéria 
sobre a qual todos temos de estar mais atentos para exigir responsabilidade aos pais. Em regime 
presencial ou virtual as faltas contam! Daí que todos os catequistas também tenham de fazer um 
esforço por seguir com a catequese semanal, com responsabilidade e assiduidade. 
 
Avaliação das Vivências com Jesus em Tempo de Quaresma: Fizemos três vivências, segundo as faixas 
etárias, e correram, todas elas, muito bem, proporcionando bons momentos de oração. Aqueles que 
participaram demonstraram, das mais variadas formas, o seu contentamento, agradecendo estas 
iniciativas. Pena foi que, numa delas, nem todos conseguiram entrar, pois a plataforma não permitia 
mais de 100 participantes, mas houve o cuidado de lhes fazer chegar a gravação e, inclusivamente, um 
dos grupos chegou a repeti-la na semana seguinte. Uma vez mais, provou-se que, mesmo sem a 
possibilidade do encontro físico, é possível estarmos juntos, rezarmos e experienciarmos uma vivência 
de fé! 
 
Tendo presente que as celebrações presenciais da Eucaristia foram retomadas e de que o Governo 
apresentou um plano de desconfinamento progressivo, dada a melhoria da situação do país ao nível da 
Pandemia, é necessário pensar num calendário para as celebrações da catequese, com alguns cuidados 
para salvaguardar o distanciamento necessário e as demais regras de higiene e segurança. Não 
podemos esquecer que grande parte das Festas da Catequese deste ano estão ainda por realizar. 
Assim, o P. Silva apresentou um calendário para as celebrações da Catequese, que foi aceite 
unanimemente por todos. 
 



Quanto às sessões de catequese, continuaremos, para já, pelos meios telemáticos, aguardando pelos 
próximos desenvolvimentos da situação do país e consequentes medidas do Governo. 
 
Assim, também o retiro de Catequistas previsto para dia 27 de março, sábado de Ramos, da parte da 
manhã, será transferido para a noite, num encontro pelos meios digitais, a decorrer entre as 21h e as 
22h. Os catequistas que pensam participar devem inscrever-se junto do respetivo delegado até dia 25 
de março, a fim de poderem receber o convite para a sua participação. 
 
Finalmente, decidimos que a Dinamização do Mês de Maria, na semana que toca à Catequese, será 
distribuída pelos vários grupos, à semelhança dos outros anos, embora depois, por causa dos poucos 
lugares que a igreja terá disponíveis, face ao distanciamento necessário entre pessoas, cada grupo 
tenha de escolher os representantes que realizarão as várias tarefas do terço e da Eucaristia. Os 
demais serão convidados a acompanhar em casa, pelo Facebook. Esta dinâmica substitui as sessões de 
catequese daquela semana, até porque no dia 8 de maio teremos o Dia do Catequista. Este ano será 
vivido no Seminário, terminando com a dinamização da Eucaristia das 16.30h.  
 
Não havendo mais nenhuma reflexão/comunicação a fazer, deu-se por encerrada a reunião. 
 

 

Desenvolvimento de novas tarefas 

   

10-04-2021 2º Domingo da Páscoa – Ano B 
10º Ano ** 

(16.30h) 

17-04-2021 
FESTA DA ESPERANÇA 

3º Domingo da Páscoa – Ano B 
5º Ano * 

(11.30h + 16.30h) 

24-04-2021 
FESTA DA VIDA 

4º Domingo da Páscoa – Ano B 
8º Ano ** 
(16.30h) 

01-05-2021 5º Domingo da Páscoa – Ano B (Dia da Mãe) 
4º Ano * 

(11.30h + 16.30h) 

08-05-2021 
DIA DO CATEQUISTA 

6º Domingo da Páscoa – Ano B 
Catequistas 

(16.30h) 

15-05-2021 
PROFISSÃO DE FÉ + BEM-AVENTURANÇAS 
Domingo da Ascensão do Senhor – Ano B 

7º Ano *** 
(11.30h + 16.30h) 

22-05-2021 
FESTA DO ENVIO 

Domingo de Pentecostes – Ano B 
9º Ano ** 
(16.30h) 

29-05-2021 
FESTA DO PAI-NOSSO 
Santíssima Trindade 

2º Ano * 
(11.30h + 16.30h) 

05-06-2021 
PRIMEIRA COMUNHÃO 

10º Domingo do Tempo Comum – Ano B 
3º Ano *** 

(11.30h + 16.30h) 

12-06-2021 
PRIMEIRA COMUNHÃO 

11º Domingo do Tempo Comum – Ano B 
3º Ano *** 

(11.30h + 16.30h) 

19-06-2021 
PROFISSÃO DE FÉ 

12º Domingo do Tempo Comum – Ano B 
6º Ano *** 

(11.30h + 16.30h) 

26-06-2021 
PROFISSÃO DE FÉ 

13º Domingo do Tempo Comum – Ano B 
6º Ano *** 

(11.30h + 16.30h) 
* Crianças acompanhadas só por um adulto (Celebração transmitida pelo Facebook da Catequese). No dia 1 de 

maio, devem dar preferência às mães. 

** Adolescentes apenas (Celebração transmitida pelo Facebook da Catequese). 

*** Catequizandos acompanhados pelos pais e irmãos (Celebração transmitida pelo Facebook da Cat.). 

Retiros (com confissões) para a preparação das “comunhões”: 

• 1 de maio (9.15h-12h) – 7º Ano (1ª Parte na igreja; 2ª Parte no exterior ou salão nobre). 

• 22 de maio (9.15h-11h) – 3º Ano com Primeira Comunhão no dia 5 de junho. 



• 29 de maio (9.15h-11h) – 3º Ano com Primeira Comunhão no dia 12 de junho. 

• 11 de junho (21h-22.30h) + 15 de junho (21h: confissões) – 6º Ano com Prof. Fé a 19/06. 

• 18 de junho (21h-22.30h) + 22 de junho (21h: confissões) – 6º Ano com Prof. Fé a 26/06. 

 

Dinamização do Mês de Maio: 

Segunda-feira, dia 3: Movidos pelo Espírito e Amigos de Jesus 

Terça-feira, dia 4: Enviados por Jesus e Filhos amados do Pai 

Quarta-feira, dia 5: Chamados por Jesus e Discípulos de Jesus  

Quinta-feira, dia 6: Livres como Jesus e Seguidores da Palavra 

Sexta-feira, dia 7: Guiados pela Fé e Membros da Igreja 

 

Os grupos dos mais velhos dinamizam a parte da Eucaristia (leitura, salmo, oração dos fiéis…), e os 

grupos dos mais novos dinamizam a recitação do terço. 

 

 

Outros aspetos importantes 

 
Encontro/Retiro da Quaresma para Catequistas: 27 de março, às 21h, online. 
 
Próximas Festas da Catequese: 
Festa da Esperança: 17 de abril, às 11.30h e 16.30h. 
Festa da Vida: 24 de abril, às 16.30h. 
 
A próxima reunião de delegados será marcada pelo responsável quando for oportuno e julgue 
necessário. A oração final será partilhada pelo delegado do Grupo Membros da Igreja. 
 
Terminamos este nosso encontro com uma oração partilhada pela delegada do Grupo Guiados pela Fé. 
 

 

Assinatura_____________________________________ 
 
 

 


