
CURSO  PARA  CATEQUISTAS 
 

 

Vamos viver o 28º ano consecutivo em que o Secretariado Paroquial da Catequese 

da Paróquia de Amora, realiza um CURSO DE  INICIAÇÃO PARA 

CATEQUISTAS, com a finalidade de proporcionar uma formação para um 

trabalho mais profundo junto das crianças e adolescentes que o Senhor e a 

Comunidade confia a todos aqueles que sentem esse chamamento. 
 

O Curso destina-se:  

 a quem vai iniciar a sua actividade como Catequista. 

 e a quem já é Catequista, mas sente a necessidade de 

aprofundar conhecimentos e métodos (aconselhado renovar 

cada 3 anos). 
 

 

 Dinâmica do Curso :   
  Bíblia : Como usá-la e aprofundá-la. 
  Pedagogia Catequética. 
  Dinâmica da Catequese e sua preparação. 
  Psicologia da criança e do adolescente. 
  A Igreja : nossa pertença e compromisso nela 

 Local : Igreja Beato João Baptista Scalabrini  
 Dias :  07 a 12 (inclusive) de Setembro de 2015 
 Horário : Inicia = 20.30 h. - Termina = 23.30 h.   
 Participação : 5 euros -  para o Livro e fotocópias. 
 Trazer para o Curso: Bíblia + viola (aqueles que sabem tocar) 

 

Inscrições abertas até Setembro 
 

Se conhecer pessoas que sintam o chamamento a SER CATEQUISTAS façam-lhes o convite 
para que se inscrevam.   
 

É necessário preencher a ficha que está junta e entregá-la, na Paróquia, a um dos 
sacerdotes ou à  Mª José Calqueiro = 917 542 514; e-mail : mjcalqueiro@gmail.com 
 

 

DEVOLVA  SÓ  A  FOLHA  DA  FICHA 
 

Esta folha, fique com ela, para que tenha as informações.  

FICHA  DE  INSCRIÇÃO 
(devolver toda preenchida) 

 
Nome ..........…...........................................................………….……… 
 

Morada ...............................................................................................… 
 

Local ………………… Código Postal ...........  - ......... / ...................... 
 

Telefone ......................………  Telemóvel .…..………………............ 
 

E-mail .................................................................@ ............................... 
 

Nascimento ...... / ............ / .......... Local ……………….…..………… 
 

Baptismo ...... / .............. / .......... Igreja ……………………....……... 
 

Confirmação ...... / ............ / .......... Igreja…………………….……... 
 

Solteiro(a)  ........ ou 
 

Casado(a) ...... Data ...... / ........... / .......... Igreja ……….…………… 
 

 

 Gostava de dar Catequese em: 
 

Ig. Scalabrini …….... Ig. Matriz …….. Ig. Foros de Amora ......... 

 

Sábado ................   Domingo ………… 
 

Já deu alguma vez Catequese? …. Quando ou desde quando? ….. 
 

Onde? ………………………………………………………………… 
 

Dê atenção, por favor :  
 

Para ser Catequista : 
 

 - tem que ter celebrado já o Sacramento da Confirmação, 

 -  e se for casado(a), deverá ser casado(a) pela Igreja...  

 

 - Não pode ser catequista se for casado só pelo civil, ou se 

viver junto com alguém, em “união de facto”… 



O  QUE  SE  PEDE  A  UM  CATEQUISTA  
 

 

Que tenha  já celebrado o Sacramento da Confirmação. 
 
 

QUE  VIVA  CRISTÃMENTE  

inserido na comunidade Paroquial,  

com uma vida de testemunho em fidelidade ao Evangelho e  

participação nos Sacramentos, tendo sempre em conta a importante 

realidade : 

O Catequista, pela missão que a Igreja lhe confere,  

é uma figura pública. 
 

Que tenha no mínimo o Curso de Formação Inicial e  

Participe em todo o tipo de formação proposta pelo Secretariado 

Paroquial e/ou pelo Secretariado Diocesano quer para a catequese 

da Infância quer da Adolescência. 
 

Que tenha um bom conhecimento da Bíblia (Antigo e Novo Testamento) e 

que continue a 

aprofundá-la sistematicamente, para que se encontre sempre capaz 

de manuseá-la com à-vontade, a fim de saber corresponder à 

caminhada bíblica de cada Catecismo. 
 

Que conheça os documentos oficiais da Igreja,  

Encíclicas, Cartas Apostólicas e Catecismo da Igreja Católica. 
 

Que participe : 

nas reuniões do Volume a que pertence, para preparar em conjunto, 

os encontros de Catequese, assim como as respectivas 

celebrações e festas.  

nos Encontros da Comunidade dos Catequistas:  no início do ano, 

no início de cada um dos períodos catequéticos e no fim do ano 

de Catequese. 
 

Que prepare bem as crianças para receberem os Sacramentos, dando o seu 

próprio testemunho de vida, através da vivência das exigências de 

cada um desses mesmos Sacramentos. 
 

Que tenha capacidade de empatia e proximidade com os catequizandos, 

porém sem envolvimento. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


