


Atas das reuniões de Delegados Catequese do Seminário Passionista 

Santa Maria da Feira, 30 de setembro de 2019 

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

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 próprio. Após a invocação do Espírito Santo, partilhamos a Palavra 
de Deus, recordando as palavras de Jesus na Última Ceia, lembrando-nos de que Ele é a videira e nós 
somos os ramos (Jo 15, 1-8). Esta Palavra dá significado à caminhada diocesana para os próximos três 
anos “Como os ramos na videira”, mas também ao enfoque do ano “Todos filhos de Deus”, pois o Pai é 
o agricultor. Assim, temos de cuidar das raízes, lembrando o nosso Batismo, e deixar que o Pai nos vá 
podando com a Sua Palavra, para podermos produzir bons frutos. Só assim o nosso testemunho será 
credível, fruto da alegria sentida por sermos discípulos de Jesus, confirmando as nossas palavras com os 
gestos de amor e proximidade praticados. 
 
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 Chamados por Jesus, que já o vinha fazendo nos 
últimos anos. 
 
O P. Silva felicitou os catequistas pela presença e a forma como participaram na primeira reunião geral 
do passado dia 27 de setembro, demonstrando serenidade, sentido de responsabilidade e compromisso 
para a tarefa que nos espera. Que estes valores se mantenham evidentes ao longo do ano, procurando 
animar-nos todos mutuamente. 
No seguimento, apresentou o nosso “plano”, decalcado no do último ano, com os seguintes objetivos: 

1. Viver a alegria do Encontro com Jesus 
2. Cuidar do Acolhimento ao outro 
3. Participar da Missão Evangelizadora da Igreja 

Os delegados devem analisar com os colegas os meios apresentados, para que este “plano” não fique 
apenas no papel, mas ajude a todos – catequistas, catequizandos e pais – a viver o encontro com Jesus 
e a espalharmos essa alegria nos nossos ambientes. 
 
Depois de uma breve apresentação dos delegados, sublinhou a função dos mesmos: 

 Criar pontes entre catequistas, famílias e responsável… devendo marcar reuniões com 
encarregados de educação e com o próprio grupo regularmente. É muito importante esta 
comunicação, tendo sempre presente o sentido de responsabilidade, motivação e exemplo; 
importante também é não esquecer que os delegados devem procurar ser pacientes (geradores 
de paz), misericordiosos. É fundamental a ajuda mútua entre os delegados, que também não se 
devem esquecer que apesar de terem uma “carga” maior de trabalhos, são apenas porta-voz 
dos grupos, não havendo “chefes”. Cultivemos, entre delegados, uma relação de amizade onde 
a união e a sinceridade estejam sempre presentes, evitando o falar por trás que gera mal-
entendidos e mau ambiente no grupo; trata-se de sermos uma verdadeira equipa. 

 Sempre que o grupo ache conveniente que o responsável esteja presente nas suas reuniões, 



pode e deve solicitar a presença do mesmo. O P. Silva referiu que não tenciona impor a sua 
presença, mas que estará presente sempre que o solicitem e lhe seja possível, com muito 
agrado. 

 Devem partilhar todos os assuntos que se tratam quer nas reuniões de delegados, quer alguma 
situação que surja no respetivo grupo/ano, mantendo sempre o bom senso. Estas partilhas 
devem servir para nos ajudarmos mutuamente, expondo os problemas sem críticas destrutivas; 
o objetivo é procurar encontrar soluções de ajuda. 
 

- Recordou-nos também algumas normas e regras que catequistas e catequizandos devem ter em 
consideração: 

 Os grupos devem ter sempre presente nas suas reuniões a oração: Não podemos esquecer em 
Nome de quem trabalhamos e os nossos encontros devem ajudar-nos, também, a vivermos o 
encontro pessoal com Cristo. Assim estaremos mais próximos de trabalharmos bem em equipa, 
ajudando-nos mutuamente. As próprias sessões de catequese devem começar pela oração! 

 A justificação das faltas à catequese por parte dos pais aos catequistas não deve ser esquecida; 
no entanto, não há necessidade de ser documentada pela parte dos pais. 

 Os catequistas deverão ser exemplo de assiduidade e pontualidade. 
 A limpeza das salas: cada sala tem vassoura e caixote do lixo; ter o cuidado de não deixar restos 

de comida na sala, nos casos que os catequizandos lanchem na sala. Ainda que sejamos os 
últimos devemos procurar deixar a sala melhor do que a encontramos. No final das catequeses 
deixar sempre as portas das salas abertas para arejar. 

 O material afixado nas paredes das salas deve ir sendo recolhido. 
 Ter em atenção a atitude dos catequizandos nas salas de catequese e na igreja, as chicletes, a 

indumentária, os telemóveis… Ainda que sejam os anos dinamizadores da celebração, devem 
manter o silêncio na igreja. Devemos habituar os catequizandos, e também os catequistas, a 
fazer a genuflexão ao Santíssimo de forma correta.  

 Os catequistas devem fazer o esforço para estar na Eucaristia das 16h30m. 
 Os catequistas, principalmente da catequese de infância, não devem deixar os catequizandos 

sozinhos no final da catequese, deverão certificar-se que os pais estão presentes para os virem 
buscar, ainda que alguma vez seja necessário conversar com algum encarregado de educação 
que se atrase constantemente, para se alertar sobre a importância da pontualidade também na 
hora que termina a catequese. 

 As atas poderão ser consultadas no site da catequese e na sala de catequistas onde estará 
afixada. 

 
- O P. Silva referiu que os grupos (anos) devem marcar reuniões de pais, comunicar-lhe as datas com a 
devida antecedência, para que possa disponibilizar o espaço e estar também presente. Devemos 
aproveitar esse momento de partilha com os pais também para alguma formação; nesses encontros 
devemos procurar que os pais se sintam bem acolhidos. Deverão também aproveitar, principalmente 
neste início de ano, para acolher os pais e sublinhar-lhes a importância da presença deles junto dos 
catequistas. 
-Devem ainda fazer uma escolha cuidada de um representante dos pais, para a Comissão de Pais, até ao 
início do Advento, e fazer chegar o nome e contactos ao P. Silva. 
 
- Trocamos impressões sobre as formações para Catequistas e Pais do Grupo Os Amigos de Jesus 
(abertas a todos os outros pais), para que sejam preparadas com simplicidade e criatividade, em clima 
de oração e encontro, proporcionando o interesse de todos e alguma partilha de dúvidas e 
inquietações, com o tempo bastante controlado (nunca ultrapassarem os 60 minutos). 
 
- 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. 
 
- Foi pedido também que todos fossem passando pela Sala de Catequistas, pois podem existir avisos ou 



outras informações importantes que devem chegar a todos, não esquecendo que ali podem encontrar 
alguns materiais de apoio. É preciso ter em atenção que alguns materiais ou a sala de vídeo devem ser 
requisitados com alguma antecedência. No placard os de
que realizarão reuniões de grupo. 
 
- O Responsável da Catequese lembrou, ainda, o site da Catequese 
sua página no Facebook, como uma form
colegas e os pais os respetivos link’s, como também enviar tudo o que acharmos oportuno publicar, 
como forma de partilharmos tudo o que fazemos e sonhamos como seguidores de Jesus.
 
- A celebração do Envio dos Catequistas, no próximo dia 05/10, ficou a cargo do P. Silva a elaboração do 
guião.  
Até ao dia 2/10, os delegados devem enviar um pequeno texto da apresentação do logotipo do 
respetivo ano. Os símbolos serão apresentados nesta 
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 apenas nesta 
celebração devem ser os catequistas a participar d
devem ser os catequizandos e/ou os pais, no caso dos mais pequenos.
 
- Finalmente, o P. Silva recordou a data da próxima atividade da Vigararia, uma Vigília de Oração a 
marcar o início do novo Ano Pastor
delegados, como representantes da Catequese, a uma ação a decorrer na nossa igreja, no dia 4 de 
outubro, às 21h, onde será apresentado o Programa Pastoral da Comunidade Passionista, da qual 
fazemos parte.  
 
- Não havendo mais nenhuma reflexão/comunicação a fazer, deu
 
 

 
Próximas Festas da Catequese: 
Envio/compromisso dos catequistas: 05 de outubro, às 16.30h.
 
Próxima reunião de delegados: dia 28 de outubro, pelas 21.00 horas.
A oração final será partilhada pelo delegado do Grupo Movidos pelo Espírito.
 
Terminamos este nosso primeiro encontro, rezando juntos a oração da nossa Diocese para este Ano 
Pastoral, querendo viver como verdadeiros fi
 
 

 
 
  

outras informações importantes que devem chegar a todos, não esquecendo que ali podem encontrar 
alguns materiais de apoio. É preciso ter em atenção que alguns materiais ou a sala de vídeo devem ser 
requisitados com alguma antecedência. No placard os delegados devem assinalar os dias e as horas em 

 

O Responsável da Catequese lembrou, ainda, o site da Catequese – www.quererercrer.com
sua página no Facebook, como uma forma de evangelização, pelo que, não só devemos partilhar com os 
colegas e os pais os respetivos link’s, como também enviar tudo o que acharmos oportuno publicar, 
como forma de partilharmos tudo o que fazemos e sonhamos como seguidores de Jesus.

A celebração do Envio dos Catequistas, no próximo dia 05/10, ficou a cargo do P. Silva a elaboração do 

Até ao dia 2/10, os delegados devem enviar um pequeno texto da apresentação do logotipo do 
respetivo ano. Os símbolos serão apresentados nesta Eucaristia. 

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 apenas nesta 
celebração devem ser os catequistas a participar de forma ativa nas tarefas, nas restantes celebrações 
devem ser os catequizandos e/ou os pais, no caso dos mais pequenos. 

Finalmente, o P. Silva recordou a data da próxima atividade da Vigararia, uma Vigília de Oração a 
marcar o início do novo Ano Pastoral: 5 de outubro, 21.15h, em Paços de Brandão. E convidou os 
delegados, como representantes da Catequese, a uma ação a decorrer na nossa igreja, no dia 4 de 
outubro, às 21h, onde será apresentado o Programa Pastoral da Comunidade Passionista, da qual 

Não havendo mais nenhuma reflexão/comunicação a fazer, deu-se por encerrada a reunião.

Outros aspetos importantes 

Envio/compromisso dos catequistas: 05 de outubro, às 16.30h. 

dia 28 de outubro, pelas 21.00 horas. 
A oração final será partilhada pelo delegado do Grupo Movidos pelo Espírito. 

Terminamos este nosso primeiro encontro, rezando juntos a oração da nossa Diocese para este Ano 
Pastoral, querendo viver como verdadeiros filhos de Deus. 

Assinatura_____________________________________

outras informações importantes que devem chegar a todos, não esquecendo que ali podem encontrar 
alguns materiais de apoio. É preciso ter em atenção que alguns materiais ou a sala de vídeo devem ser 

legados devem assinalar os dias e as horas em 

www.quererercrer.com – com a 
a de evangelização, pelo que, não só devemos partilhar com os 

colegas e os pais os respetivos link’s, como também enviar tudo o que acharmos oportuno publicar, 
como forma de partilharmos tudo o que fazemos e sonhamos como seguidores de Jesus. 

A celebração do Envio dos Catequistas, no próximo dia 05/10, ficou a cargo do P. Silva a elaboração do 

Até ao dia 2/10, os delegados devem enviar um pequeno texto da apresentação do logotipo do 

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 apenas nesta 

e forma ativa nas tarefas, nas restantes celebrações 

Finalmente, o P. Silva recordou a data da próxima atividade da Vigararia, uma Vigília de Oração a 
al: 5 de outubro, 21.15h, em Paços de Brandão. E convidou os 

delegados, como representantes da Catequese, a uma ação a decorrer na nossa igreja, no dia 4 de 
outubro, às 21h, onde será apresentado o Programa Pastoral da Comunidade Passionista, da qual 

se por encerrada a reunião. 

Terminamos este nosso primeiro encontro, rezando juntos a oração da nossa Diocese para este Ano 

Assinatura_____________________________________ 



Atas das reuniões de Delegados       Catequese do Seminário Passionista 

Santa Maria da Feira, 28 de outubro de 2019 

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

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 próprio. Após a invocação do Espírito Santo, lemos uma passagem 
da Carta de S. Paulo aos Efésios (4, 1-6), que foi objeto da nossa partilha. A Palavra que escutamos 
convida-nos a agir de modo digno do chamamento que recebemos, vivendo com humildade e amor 
para com todos. Afinal, somos todos filhos amados de Deus! E recordando o nosso Batismo, onde todos 
nascemos para esta nova realidade, tendo sido enxertados em Cristo como os ramos na videira, 
terminamos este momento inicial com uma oração de ação de graças pelo dom do nosso Batismo, 
pedindo ao Senhor que a luz da fé, frágil e pequenina, nunca se apague: que esta luz brilhe e se 
propague através de mim, e assim irradie por toda a parte a Vossa bênção”. 
 
Seguidamente, deu-se início à ordem de trabalhos: 

Avaliação do arranque do ano: O grupo, de uma forma geral, concordou que estava a correr bem, sem 
nada de especial a salientar. Falou-se, apenas, do uso dos catecismos que os catequistas, dentro do 
possível, devem promover, para evitar que alguns até o deixem de adquirir ou se sintam “enganados” 
por terem de o comprar; e do nosso compromisso de envolvermos cada vez mais os pais no contexto da 
Catequese. 

 
Sobre a escolha de um representante dos pais, para a Comissão de Pais, apenas três delegados fizeram 
chegar o nome e contactos ao P. Silva. Espera-se que, rapidamente, os outros grupos encontrem, 
também o respetivo representante. 
 
Passou-se ao objetivo principal da reunião: Preparação dinâmica de Advento. 
O grupo de delegados partilhou ideias para a dinâmica do Advento, com base na Caminhada diocesana 
do Porto: TODOS AQUI NASCEMOS. Tendo debatido algumas ideias, o grupo delineou a caminhada. 
 
Para a Catequese:A dinâmica será entregue pelos catequistas, na catequese, semanalmente, a partir do 
dia 26/11. 
Primeira semana: será entregue, a cada catequizando, uma vela com uma etiqueta colada (cada 
catequista colará para o seu próprio grupo), e uma folhinha onde vai mencionado o desafio da semana e 
a respetiva oração. 
 
Segunda semana: será entregue um molde de uma árvore, para construírem, nos materiais que 
quiserem, em casa, e uma folhinha onde vai mencionado o desafio da semana e a respetiva oração. 
 
Terceira semana: levar para a catequese uma folha de videira em papel, para cada catequizando, e fazer 
o desafio proposto. Depois de feito o desafio, deve ser colado, no papel de cenário que estará no hall da 
igreja. Também devem lá deixar os bens alimentares que revertem a favor da Rosto Solidário. 
Nesta semana, também deverão levar a folhinha para outro desafio a fazer em casa e a respetiva 



oração. 
 
Quarta semana: trazer lanterna com a vela, para levar no Cordão de Luz, e receber o menino Jesus para 
colocar na concha, na noite de Natal, por baixo da árvore que construíram. 
 
Na igreja: O P. Silva vai ver com a comunidade para estarmos em sintonia. 
 
- Vigília de Adolescência, dia 30 de novembro: devido a várias atividades, nesse fim de semana, o grupo 
decidiu cancelar. 
 
- Os grupos de catequese da adolescência que queiram participar no Banco Alimentar, nos dias de 30 de 
novembro, das 9h às 23h, e dia 1 de dezembro das 9h às 22h, às portas do Pingo Doce, devem enviar os 
horários disponíveis até ao dia 14 de novembro, para a delegada do grupo Chamados por Jesus, 
organizar uma tabela, e enviar à responsável da nossa inscrição. Os grupos devem ter em atenção que 
os catequizandos devem estar sempre acompanhados pelos catequistas e não devem exceder o número 
de oito catequizandos por hora. 
 
- Já no final da reunião, o grupo demonstrou descontentamento pela opção do grupo dos Filhos Amados 
do Pai, com a rotação do representante dos delegados. Compreende-se que todos têm outras atividades 
e os empregos, mas o mesmo acontece com os representantes dos outros anos e fazem esforço para 
assumirem o cargo, representarem o seu grupo, e assim procurar formar verdadeira equipa com os 
delegados para que todos se possam ajudar mutuamente e de forma mais justa. 
 
- Formação para Catequistas e Pais, no dia 15 de novembro às 21h:os grupos encarregados já 
prepararam esta formação; pede-se a todos os catequistas que não se esqueçam de convidar os pais e 
eles próprios têm de estar presentes. 
Haverá, na sacristia, uma lista de presenças, onde os catequistas devem assinalar a sua presença. 
 
- Não havendo mais nenhuma reflexão/comunicação a fazer, deu-se por encerrada a reunião. 
 

 

Desenvolvimento de novas tarefas 
 
Dinâmica do Advento: TODOS AQUI NASCEMOS 
Folha semanal com oração e desafio – Seguidores da Palavra 
Molde folha da videira – Guiados pela Fé 
Molde da árvore – Chamados por Jesus 
 
Missa da Imaculada Conceição - 7 de dezembro 
Admonições – Seguidores da Palavra 
Perdão- Enviados por Jesus 
Leitura – Guiados pela Fé 
Preces –Membros da Igreja: Igreja, famílias; Chamados por Jesus: Catequistas, Crianças e jovens; 
Movidos pelo Espírito: Doentes e pelos que se sentem abandonados,por todas as mães. 
Peditório – Os amigos de Jesus e Filhos amados do Pai 
Ofertório Solene – Discípulos de Jesus 
Ação de Graças –Livres como Jesus 
 
Os grupos devem enviar os textos para elaboração do guião, através do e-mail da Catequese, 
catequese@passionistas.pt, até ao dia 29 de novembro. 
 



Outras atividades: 
Celebração Penitencial da Infância: 
Celebração Penitencial da Adolescência: 
Espírito. 
Como habitualmente, os grupos devem enviar
antecedência. 

 
Formação para Catequistas e Pais: 15 de novembro, às 21h.
 
Próximas Festas da Catequese: 
Festa da Palavra: 16 de novembro, às 16.30h.
Festa do Acolhimento: 30 de dezembro, às 16.30h.
 
Próxima reunião de delegados: dia 18 de novembro, pelas 21 horas.
A oração final será partilhada pela delegada do Grupo 
 
Terminamos este nosso encontro com uma oração partilhada pelo delegado 
Espírito. 
 
 

 
 
 
 
  

Celebração Penitencial da Infância: Exame de Consciência a cargo dos Membros da Igreja;
Celebração Penitencial da Adolescência:  Exame de Consciência a cargo do Grupo Movidos pelo 

grupos devem enviar, ao responsável da Catequese, com alguns dias de 

 

Outros aspetos importantes 

Formação para Catequistas e Pais: 15 de novembro, às 21h. 

Festa da Palavra: 16 de novembro, às 16.30h. 
do Acolhimento: 30 de dezembro, às 16.30h. 

Próxima reunião de delegados: dia 18 de novembro, pelas 21 horas. 
A oração final será partilhada pela delegada do Grupo Enviados por Jesus. 

Terminamos este nosso encontro com uma oração partilhada pelo delegado do Grupo Movidos pelo 

Assinatura_____________________________________

Exame de Consciência a cargo dos Membros da Igreja; 
Movidos pelo 

atequese, com alguns dias de 

do Grupo Movidos pelo 

Assinatura_____________________________________ 



Atas das reuniões de Delegados       Catequese do Seminário Passionista 

Santa Maria da Feira, 18 de novembro de 2019 

Elementos presentes 
Presidiu ao encontro o P. João Paulo Silva, responsável da Catequese. 
Delegados: Os Amigos de Jesus – Cristina Ferreira, Filhos amados do Pai – Mariana Resende, Discípulos 
de Jesus – Manuela Cavaco, Seguidores da Palavra – Ricardo Jorge, Membros da Igreja – Mª José Pinho, 
Guiados pela Fé – Filipe Pinho, Livres como Jesus – Henrique Leça, Chamados por Jesus – Conceição 
Silva, Enviados por Jesus – Conceição Sá, Movidos pelo Espírito – Valéria Correia. 
 
 

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 é habitual para os filhos de Deus, iniciamos o 
nosso encontro com uma oração/reflexão orientada pelo próprio. Após a invocação do Espírito Santo, lemos 
o Evangelho do dia (Lc 18, 35-43), que foi objeto da nossa partilha. Tal como o cego que pede a Jesus a Luz e 
O seguiu, também nós pedimos a Jesus sabedoria para O seguirmos com verdade e, desse modo, O 
podermos dar a conhecer aos nossos catequizandos e suas famílias. Não queremos ser como a multidão que 
impedia o cego de chegar até junto de Jesus! Mas não será que, muitas vezes, com as nossas atitudes e 
gestos, não nos tornamos obstáculo para que outros se aproximem d’Ele? 
 
Seguidamente, deu-se início à ordem de trabalhos: 

Avaliação do Encontro de Reflexão e Formação com Pais e Catequistas: O grupo fez uma avaliação 
extremamente positiva do Encontro, até pelas ressonâncias que foram chegados quer de catequistas 
quer de pais. Naturalmente que, ao nível das presenças, se esperava um pouco mais. No que se refere 
aos catequistas, o responsável da Catequese referiu que a sua participação rondou os 45%. Não 
devemos esquecer que acontecerão mais quatro encontros, com outros temas, mas para todos os pais e 
catequistas do nosso Núcleo. 

 
Dinâmica do Advento: Verificamos os materiais que serão distribuídos a todos os catequizandos, percebendo 
que basta os catequistas irem passando, semana a semana, pela Sala de Catequistas, para levantarem o 
respetivo material a entregar aos catequizandos, que a dinâmica não oferece qualquer dúvida. Há tarefas a 
cumprir na própria catequese, mas estas estão também apresentadas nas folhas semanais. 
 
Retiro/Oração de Advento: Esta noite para catequistas, seguindo a tradição, irá manter-se. Alguns dos 
delegados presentes aceitaram o desafio de prepararem, eles próprios, este momento, nomeadamente 
os mais jovens, a saber: Delegada do Grupo Filhos amados do Pai, Delegado do Grupo Guiados pela Fé e 
Delegada do Grupo Movidos pelo Espírito, coadjuvados pelos delegados dos Grupos: Os amigos de 
Jesus, Seguidores da Palavra e Chamados por Jesus. 
 
Cordão de Luz: Decidimos que, este ano, voltaríamos a fazer na Praça Gaspar Moreira, no centro da 
nossa cidade. Pelo caminho, todos os participantes deverão levar a sua lanterna com a vela acesa, 
símbolo do nosso batismo, distribuindo, a quem se cruza connosco, afetos e sorrisos, e convidando-os a 
virem connosco para a Praça, pois todos somos filhos queridos de Deus. Ali os grupos, dois a dois, 
apresentarão a dinâmica semanal e do dia de Natal com um pequeno texto, atividade ou teatro, 
ajudando as pessoas a, no fim, doarem os seus sentimentos em jeito de compromisso. Afinal, todos ali 
nascemos: em Belém, onde nasceu Jesus, e no Batismo, onde recebemos a Vida de Jesus! 
 
O P. Silva, quase a terminar o nosso encontro, deu ainda algumas informações importantes: 

 Comissão de Pais: faltam ainda cinco representantes dos Grupos; é necessário escolher estes 
pais o mais rapidamente possível; 

 O Crisma para os jovens que terminaram o ano passado a sua caminhada catequética já está 
finalmente agendado: será no dia 9 de fevereiro, às 10h, na igreja matriz da Feira, presidido pelo 
D. Vitorino, bispo auxiliar do Porto. Na sexta-feira, dia 7, ele encontrar-se-á com os jovens, às 



21h, aqui no Seminário. 
 Os grupos Movidos pelo Espírito e Seguidores da Palavra devem ter presente a preparação do 

próximo encontro para Pais e Catequistas (dia 17 de janeiro).
 A colaboração com a campanha do Banco Alimentar para os dias 30 de novembro/1 de

dezembro terá o contributo dos Grupos Chamados por Jesus e Enviados por Jesus, únicos que se 
predispuseram a preencher alguns dos horários no hipermercado Pingo Doce; entretanto, a 
Catequista Valéria, do Grupo Movidos pelo Espírito, manifestou o desejo de
seus jovens, e irá também preencher um dos horários que estava disponível.
 

- Ao longo da reunião, o grupo foi demonstrando, uma vez mais, o seu descontentamento pela opção do 
grupo dos Filhos Amados do Pai, com a rotação do representant
ajudaria muito mais no trabalho em equipa. Agradecemos à representante deste mês por ter assumido 
algumas tarefas no desejo de colaborar com esta equipa dos delegados.
 
- Não havendo mais nenhuma reflexão/comunicação a faz
 

Desenvolvimento de novas tarefas
Cordão de Luz: TODOS AQUI NASCEMOS

 Quadro 1: Dados à luz – A tua luz não se apaga quando ajudas a acender a do próximo!
(Grupos Chamados por Jesus e Amigos de Jesus)

 Quadro 2: Habitados por Deus 
(Grupos Movidos pelo Espírito e Discípulos de Jesus) 

 Quadro 3: Filhos de um Deus maior 
ti! (Grupos Enviados por Jesus e Filhos amados do Pai) 

 Quadro 4: Amados por Deus 
Membros da Igreja) – Símbolo: Cruz;

 Quadro 5: Nascidos de novo 
Livres como Jesus e Seguidores da Palavra) 

Os textos devem ser enviados para o responsável da Catequese até dia 8/12.
 

Próximas Festas da Catequese: 
 Festa do Acolhimento: 30 de dezembro, às 16.30h.

 
Próximas atividades: 

 Celebração Penitencial da Infância: dia 30/11, às 11h.
 Celebração da Imaculada Conceição: dia 7/12, às 16.30h
 Celebração Penitencial da Adolescência: dia 14/12, às 11h.
 Retiro/Oração de Advento para Catequistas: dia 20/12, às 21h.
 Cordão de Luz: dia 21/12, a seguir à Missa das 16.30h.

 
Próxima reunião de delegados: dia 9 de dezembro, pelas 21 horas. Os delegados devem trazer ideias 
para a Missa do Galo. A oração final será partilhada pela
 
Terminamos este nosso encontro com uma oração partilhada pela delegada do Grupo Enviados por Jesus.
 
 

Atas das reuniões de Delegados   

Os grupos Movidos pelo Espírito e Seguidores da Palavra devem ter presente a preparação do 
próximo encontro para Pais e Catequistas (dia 17 de janeiro). 
A colaboração com a campanha do Banco Alimentar para os dias 30 de novembro/1 de
dezembro terá o contributo dos Grupos Chamados por Jesus e Enviados por Jesus, únicos que se 
predispuseram a preencher alguns dos horários no hipermercado Pingo Doce; entretanto, a 
Catequista Valéria, do Grupo Movidos pelo Espírito, manifestou o desejo de
seus jovens, e irá também preencher um dos horários que estava disponível.

Ao longo da reunião, o grupo foi demonstrando, uma vez mais, o seu descontentamento pela opção do 
grupo dos Filhos Amados do Pai, com a rotação do representante dos delegados. Um elemento fixo 
ajudaria muito mais no trabalho em equipa. Agradecemos à representante deste mês por ter assumido 
algumas tarefas no desejo de colaborar com esta equipa dos delegados. 

Não havendo mais nenhuma reflexão/comunicação a fazer, deu-se por encerrada a reunião.

 

Desenvolvimento de novas tarefas 
TODOS AQUI NASCEMOS 

A tua luz não se apaga quando ajudas a acender a do próximo!
(Grupos Chamados por Jesus e Amigos de Jesus) – Símbolo: Estrela; 

: Habitados por Deus – Para perdoar, aprende a ver os outros com os olhos de Deus!
(Grupos Movidos pelo Espírito e Discípulos de Jesus) – Símbolo: Coração; 

: Filhos de um Deus maior – Leva aos outros o que achas que te deviam ter trazido a 
(Grupos Enviados por Jesus e Filhos amados do Pai) – Símbolo: Sorriso; 

: Amados por Deus – Usa mais gestos e palavras de Amor! (Grupos Guiados pela Fé e 
Símbolo: Cruz; 

Nascidos de novo – Vive como quem não tem medo de nascer outra vez! 
Livres como Jesus e Seguidores da Palavra) – Símbolo: Concha. 

Os textos devem ser enviados para o responsável da Catequese até dia 8/12. 

 
Outros aspetos importantes 

do Acolhimento: 30 de dezembro, às 16.30h. 

Celebração Penitencial da Infância: dia 30/11, às 11h. 
Celebração da Imaculada Conceição: dia 7/12, às 16.30h 
Celebração Penitencial da Adolescência: dia 14/12, às 11h. 

Advento para Catequistas: dia 20/12, às 21h. 
Cordão de Luz: dia 21/12, a seguir à Missa das 16.30h. 

Próxima reunião de delegados: dia 9 de dezembro, pelas 21 horas. Os delegados devem trazer ideias 
para a Missa do Galo. A oração final será partilhada pela delegada do Grupo Chamados por Jesus.

Terminamos este nosso encontro com uma oração partilhada pela delegada do Grupo Enviados por Jesus.

Assinatura_____________________________________
     Catequese do Seminário 

Os grupos Movidos pelo Espírito e Seguidores da Palavra devem ter presente a preparação do 

A colaboração com a campanha do Banco Alimentar para os dias 30 de novembro/1 de 
dezembro terá o contributo dos Grupos Chamados por Jesus e Enviados por Jesus, únicos que se 
predispuseram a preencher alguns dos horários no hipermercado Pingo Doce; entretanto, a 
Catequista Valéria, do Grupo Movidos pelo Espírito, manifestou o desejo de participar com os 
seus jovens, e irá também preencher um dos horários que estava disponível. 

Ao longo da reunião, o grupo foi demonstrando, uma vez mais, o seu descontentamento pela opção do 
e dos delegados. Um elemento fixo 

ajudaria muito mais no trabalho em equipa. Agradecemos à representante deste mês por ter assumido 

se por encerrada a reunião. 

A tua luz não se apaga quando ajudas a acender a do próximo! 

Para perdoar, aprende a ver os outros com os olhos de Deus! 
 
deviam ter trazido a 
 

(Grupos Guiados pela Fé e 

como quem não tem medo de nascer outra vez! (Grupos 

 

Próxima reunião de delegados: dia 9 de dezembro, pelas 21 horas. Os delegados devem trazer ideias 
delegada do Grupo Chamados por Jesus. 

Terminamos este nosso encontro com uma oração partilhada pela delegada do Grupo Enviados por Jesus. 

Assinatura_____________________________________ 
Catequese do Seminário Passionista 



Santa Maria da Feira, 9 de dezembro de 2019 

Elementos presentes 
Presidiu ao encontro o P. João Paulo Silva, responsável da Catequese. 
Delegados: Os amigos de Jesus – Cristina Ferreira, Filhos amados do Pai – Mariana Resende, Discípulos 
de Jesus – Manuela Cavaco, Seguidores da Palavra – Ricardo Jorge, Membros da Igreja – Mª José Pinho, 
Guiados pela Fé – Filipe Pinho, Livres como Jesus – Henrique Leça, Chamados por Jesus – Conceição 
Silva, Enviados por Jesus – Susana Soares, Movidos pelo Espírito – João Rodrigues. 
 
 

Reflexões do grupo 
O responsável da catequese, P. Silva, deixou, na sala, um convite de Jesus que nos esperava na igreja. 
Ali, junto ao Sacrário, demos início à nossa reunião, em diálogo íntimo com Jesus! Foi uma conversa, de 
coração a coração, de cada um de nós com o nosso Mestre que, neste Natal, quer fazer morada em nós, 
para nos guiar com a Sua Palavra e nos dar a verdadeira paz! Meditamos nas palavras de Jesus no 
contexto da Última Ceia (Jo 14, 23-29), onde Jesus nos dá a certeza que permanecerá sempre connosco 
pela força do Seu Espírito, para nos oferecer a paz e a alegria! Aqueles que O amam, guardam a Sua 
Palavra e Deus faz morada neles. É isso que esperamos neste Natal, que Deus faça morada em nós, de 
modo a podermos revelá-lo nos nossos gestos e atitudes de cada dia, guiando os nossos catequizandos 
até Jesus! 
 
Aquecidos pela ternura de Jesus que nos recebeu na Sua Casa, passamos para a sala onde demos início 
à ordem de trabalhos: 
Breve avaliação: 

 Da dinâmica de Advento: O grupo ainda não se apercebeu de qualquer “eco” sobre a mesma. 
 Da celebração da Imaculada Conceição: Longe da participação de catequizandos e catequistas 

de outros anos, no entanto a igreja estava bem composta. A reserva e ocupação de bancos gera 
quase sempre alguma confusão, mas os catequistas têm de usar o bom senso, para minimizar 
alguma situação mais constrangedora. 
 

Sobre a escolha de um representante dos pais, para a Comissão de Pais: ainda há grupos que não deram 
o nome e respetivo contacto. 
 
Cordão de Luz: Analisamos o esboço do guião do Cordão de Luz, verificando os materiais necessários e a 
formação da equipa para a colocação dos mesmos no local às 14h30m, no dia 21. 
Recordar os catequistas e quem vai participar que, durante o caminho, devem partilhar afetos com 
quem se cruza connosco e convidar a assistir à nossa dinâmica. 
Todos os catequistas serão convocados para a preparação dos materiais, no dia 16, às 21h. 
 
Retiro/Oração de Advento para Catequistas: a equipa constituída no último encontro já tem o guião 
alinhavado. 
 
Dinâmica do Advento: Esta semana os catequistas entregam aos catequizandos a dinâmica das 2 
semanas que restam, uma vez que é a última sessão de catequese. 
 
Missa do Galo: O grupo fez uma breve partilha de ideias; no entanto, não conseguiu formalizar nada em 
concreto. O P. Silva disponibilizou-se para alinhavar o guião, pedindo ao grupo alguma partilha de algo 
que, entretanto, pudesse surgir. 
 
- Não havendo mais nenhuma reflexão/comunicação a fazer, deu-se por encerrada a reunião. 
 

 

Desenvolvimento de novas tarefas 
Missa – 21 de dezembro: 



Admonições:Chamados por Jesus 
Perdão:Guiados pela Fé  
Leitura:Seguidores da Palavra 
Preces:Membros da Igreja: Igreja, famílias
Comunidade e doentes; Movidos pelo Espírito
Peditório:Os amigos de Jesus e Filhos amados do Pai
Ofertório Solene: Discípulos de Jesus
Os grupos devem enviar os textos para elaboração do guião, através do e
catequese@passionistas.pt, até o dia
 

Cordão de Luz: 
Equipa para colocação de materiais: Conceição Silva, Maria
Ricardo Jorge. 

Aparelhagem e música ambiente para a chegada: Hugo Cavaco.

Música final: Filipe Pinho. 
 

Celebração Penitencial para adolescência: 14 de dezembro, às 11h.
 
Retiro/Oração de Advento para Catequistas: 20 de dezembro, às 21h15m.
Cordão de Luz: 21 de dezembro, às 17h30m.
Missa do Galo: 24 de dezembro, às 23h.
 
Próxima reunião de delegados: dia 14 de janeiro, pelas 21h. A oração final será partilhada pelo 
delegado do Grupo Livres como Jesus.
 
Terminamos este nosso encontro com uma oração partilhada pela delegada dos Chamados por Jesus.
 
 
 

 
 

 

, famílias; Livres como Jesus: Governantes, Paz; Enviados por Jesus: 
Movidos pelo Espírito: Catequizandos e catequistas. 

Os amigos de Jesus e Filhos amados do Pai 
Discípulos de Jesus 

Os grupos devem enviar os textos para elaboração do guião, através do e-mail da Catequese, 
, até o dia 15/12. 

Equipa para colocação de materiais: Conceição Silva, Mariana Resende, Filipe Pinho, Manuela Cavaco e 

Aparelhagem e música ambiente para a chegada: Hugo Cavaco. 

 
Outros aspetos importantes 

Celebração Penitencial para adolescência: 14 de dezembro, às 11h. 

Retiro/Oração de Advento para Catequistas: 20 de dezembro, às 21h15m. 
Cordão de Luz: 21 de dezembro, às 17h30m. 
Missa do Galo: 24 de dezembro, às 23h. 

Próxima reunião de delegados: dia 14 de janeiro, pelas 21h. A oração final será partilhada pelo 
do Grupo Livres como Jesus. 

Terminamos este nosso encontro com uma oração partilhada pela delegada dos Chamados por Jesus.

Assinatura_____________________________________

Governantes, Paz; Enviados por Jesus: 

mail da Catequese, 

na Resende, Filipe Pinho, Manuela Cavaco e 

Próxima reunião de delegados: dia 14 de janeiro, pelas 21h. A oração final será partilhada pelo 

Terminamos este nosso encontro com uma oração partilhada pela delegada dos Chamados por Jesus. 

Assinatura_____________________________________ 


