Novo «perfil» de catequista
para responder a uma «mudança de paradigma»
Extrato do 57.º Encontro Nacional de Catequese, que terminou esta sexta-feira em
Setúbal, e onde se definiram as linhas de um novo perfil de catequista que a Igreja
Católica quer fomentar para ir ao encontro das exigências dos tempos atuais

“Nós temos muitos pais que hoje
chegam até nós sem a iniciação da
fé, apenas com a tradição de fazerem
as festas tal como as celebraram
quando eram crianças. Claro que
isso, para nós, ainda é uma riqueza,
porque a catequese ainda motiva os
pais a matricularem os seus filhos.
Mas temos de envolver os pais,
também, nesta educação na fé”.
“O catequista é um discípulo que aprende; também ele está a
caminho; também ele tem a necessidade de se identificar cada vez
mais com Jesus Cristo; mas, por sua vez, ele também é testemunha
para os seus catequizandos, ele também é mestre. E estas são as
duas dimensões que devemos cultivar muito na formação de
catequistas”.D. António Moiteiro
“Às vezes, o catequista acaba por ser uma espécie de apêndice do
pároco, que vai lá uma vez por semana picar o ponto, mas é muito
mais do que isso”. Pedro Teixeira
“Eles (crianças e jovens) precisam de estar em atividade,
experienciar. Se a catequese for só expositiva, não vão a lado
nenhum. É preciso viver na prática aquilo que é transmitido na
catequese. E é por aqui que este programa de formação que nos foi
apresentado também nos indica a seguir”. Cristina Carvalho, Braga
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A RESSURREIÇÃO CONTINUADA
A Igreja é fruto da Ressurreição e por isso, ela, a
Igreja, é a Ressurreição continuada.
Nascida do mistério pascal e testemunha de
Cristo ressuscitado, a Igreja está no mundo para
fazer chegar a todos os homens e a todos os
acontecimentos da história, os frutos da ressurreição
que ela colhe na nova árvore da vida sob a forma de
sangue e água.
Com Tomé, aprendemos o que não é e o que
deve ser a fé: já não se trata de «ver para crer», mas
«crer para ver». A fé na ressurreição brota do
encontro
com
Jesus,
quando
estamos
na
Assembleia dos crentes e
ele nos chama pelo nome
para nos converter pela
mão que nos estende!
O Prior
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O Papa Francisco vai publicar
um documento sobre a Santidade
O Papa Francisco vai publicar uma
Exortação
Apostólica
dedicada
à
“santidade no mundo contemporâneo”,
anunciou a Santa Sé.
O documento chega ao público na
próxima segunda-feira e tem como título
‘Gaudete et Exsultate’ (Alegrai-vos e
Exultai).
Durante o seu pontificado, iniciado em
março de 2013, o Papa já canonizou 880
novos santos (incluindo Francisco e Jacinta
Marto, bem como os sacerdotes José Vaz
e Ambrósio Ferro, portugueses).
Em setembro de 2016, Francisco
canonizou a Madre Teresa de Calcutá
(1910-1997),
que
apresentou
como
“modelo de santidade” para o mundo atual.
“A sua missão nas periferias das cidades e nas periferias
existenciais permanece nos nossos dias como um testemunho eloquente
da proximidade de Deus junto dos mais pobres entre os pobres”,
declarou, na homilia da Missa a que presidiu na Praça de São Pedro.
Já na última solenidade de Todos os Santos, a 1 de novembro de
2017, o Papa disse que “os santos não são pequenos modelos perfeitos,
mas pessoas atravessadas por Deus”.
“Os santos são nossos irmãos e irmãs que receberam a luz de Deus
no seu coração e a transmitiram ao mundo, cada qual segundo a sua
“tonalidade”. Mas todos foram transparentes, lutaram para tirar as
manchas e as obscuridades do pecado, de modo a fazer passar a luz
gentil de Deus. Eis a finalidade da vida: fazer passar a luz de Deus; e
também o objetivo da nossa vida”, acrescentou.
Entre os principais documentos do atual pontificado, estão as
encíclicas ‘Laudato si’, dedicada a questões ecológicas; a ‘Lumen Fidei’
(A luz da Fé), que recolhe reflexões de Bento XVI; e as exortações
apostólicas ‘Evangelii Gaudium’ (A alegria do Evangelho) e ‘Amoris
Laetitia’ (A alegria do amor).
O Papa promoveu, ainda, um Jubileu da Misericórdia (dezembro
2015-novembro 2016), terceiro ano santo extraordinário na história da
Igreja Católica, e um Ano da Vida Consagrada.

Recomendamos o livro,
ACTIVIDADES NA SEMANA
DE 9 A 15 DE ABRIL

----------------------------------------------

Entramos no novo ano, já
começou a pensar no IRS?
Quando preencher a declaração
lembre-se do CENTRO SOCIAL
PAROQUIAL S. JOÃO DE DEUS.
De forma participativa ajude-nos
a continuar a nossa missão.

LER E REZAR A BÍBLIA
- Segunda-feira, 15,30h, 18,30h
LEGIÃO DE MARIA
- Quarta-feira, 15,30h
- Quinta-feira, 16,00h
TERÇAS DE ORAÇÃO
-Terça-feira, 19,00h
AJUDA CRISTÃ
- Terça-feira, 15,30h
MEDITAÇÃO CRISTÃ
- Terça-feira, 20,00h
- Sexta-feira, 21,30h
ALEGRIA DO AMOR
- Terça-feira, 15,30h
ULTREIA
- Quinta-feira, 21,30h
GRUPO “DA SAGRADA FAMÍLIA”
-Quarta-feira, 18,45h
RENOVAMENTO CARISMÁTICO
- Quarta-feira, 21,00h
REUNIÃO DE ACOLHIMENTO
- Quinta-feira, 15,30h
CURSO PREP.MATRIMONIAL
- Terça-feira, 21,00h
ORAÇÃO DAS MÃES
- Quarta-feira, 16,00h
GRUPO DE JESUS
- Quinta-feira, 15,30h
CONVÍVIO CRISTÃO
- Sexta-feira, 15,30h
ALCOÓLICOS ANÓNIMOS
- Terça e Quinta-feira, 12.00h
NARCÓTICOS ANÓNIMOS
- Sábado - 18,00h
COMEDORES ANÓNIMOS
- Segunda-feira, 19,00h
FAMÍLIAS ANÓNIMAS
- Segunda-feira, 18,30h

