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Catequese com os grupos da

INFÂNCIA

Alegria de ser Igreja de Leiria-Fátima

Introdução
Neste ano jubilar do centenário da restauração da Diocese de Leiria-Fátima, o Sr.
Bispo escreveu a carta pastoral “A Alegria de ser Igreja em Missão” que orienta a
reflexão e ação pastoral na nossa Diocese. É esse documento que está na base
da proposta de uma catequese a viver com as crianças, recomendando-se a sua
leitura e reflexão antes de levar à prática esta proposta, que surge aí mencionada como uma das iniciativas “para despertar a consciência diocesana e viver em
Igreja amando-a mais e melhor” (nº 10).
Tendo como ponto de partida o texto da carta pastoral, esta catequese apresenta-se apenas como uma proposta pedagógica para ser realizada com as crianças,
e tem dois objetivos:
1) Favorecer o conhecimento da história e da vida da Diocese de Leiria-Fátima,
sentindo-se nela integrado;
2) Fortalecer o sentido de pertença à Igreja diocesana, na comunhão da Igreja
Católica;

Material a preparar:

● Carta pastoral “A Alegria de ser Igreja em Missão”;
● Mapa da Diocese ou desdobrável de apresentação do Centenário da Restauração da Diocese (se possível, em número suficiente para entregar a todas as
crianças);
● Dinâmica de acolhimento;
● Dísticos coma as palavras: Fé, Batismo, Espírito Santo, Palavra do Evangelho,
Eucaristia, Sacramentos, Amor Fraterno, Bispo, Presbitério (padres).
● Bíblia;
● Cânticos.

Acolhimento
Durante o acolhimento pode reforçar-se o sentido da identidade pessoal e de
pertença a uma comunidade. Pode ser feito com a apresentação de cada criança
pelo seu nome, o nome dos seus pais, o lugar onde vive… Pode também criar-se
uma dinâmica em que cada criança escreve, numa folha, a sua morada, e coloca-o
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num saco; no placar está uma lista com o nome de todas as crianças do grupo;
depois, cada criança tira, aleatoriamente, um dos papeis com as moradas e vai
tentar relacionar a morada com o nome dos seus amigos do grupo.
Durante o acolhimento pode cantar-se um cântico: Cristo Jesus, Tu me chamaste…

1. Experiência humana
1.1. A nossa identidade e a nossa história
Se vos perguntar “quem és tu?” o que é que cada um responde?...
Podemos dizer o nosso nome, a nossa idade… Quem são os nossos pais ou os
nossos avós… O lugar onde vivemos… O que gostamos de fazer…
Ao dizer quem somos dizemos também a nossa história pessoal, que temos memória… Imaginem que perdiam a memória, que não sabiam dizer o vosso nome,
ou se esqueciam de quem eram os vossos pais, ou que não se recordavam onde
viviam… seria muito triste!

1.2. A identidade e a história da Igreja local
Ao longo deste ano, estamos a celebrar os 100 anos da restauração da nossa Diocese de Leiria-Fátima. A nossa Diocese foi criada já há muitos anos, pelo Papa
Paulo III, em 1545. Mas, em 1882, foi extinta. Depois, houve muitas pessoas que
tudo fizeram para que voltasse a existir de novo. E a 17 de janeiro de 1918, há precisamente 100 anos, o Papa de então, Bento XV, fez com que voltássemos a ser
Diocese. Por isso, este é um ano de Festa!
Recordam-se de há pouco termos chegado à conclusão de que seria muito triste se perdêssemos a nossa memória…? Pois bem, também não podemos perder
a memória de quem somos como Povo de Deus, como Igreja, esta Igreja que é
a nossa Diocese de Leiria-Fátima. E este centenário ajuda-nos a avivar a nossa
memória!
Tenho aqui uma coisa para vos mostrar e que nos vai ajudar a fazer memória
de quem somos: um mapa da nossa Diocese (pode usar-se o desdobrável sobre a
Diocese distribuído no início do ano pastoral). Vamos procurar a nossa paróquia…
Agora vejam as paróquias que estão com a mesma cor da nossa: é a nossa vigararia…
Vejam também as outras vigararias, que estão com cores diferentes… São capazes de dizer algumas paróquias onde já estiveram?

2. Palavra de Deus
2.1. Preparamo-nos para escutar a Palavra
Tantas paróquias diferentes, mas todas juntas somos uma só Diocese: somos
Igreja!
E o mesmo acontece na nossa paróquia: tantos lugares diferentes, com tantas
pessoas, e cada uma é única… Mas, todos juntos, somos Igreja!
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O que nos une a todos nós como Igreja? O que vos parece?...
Muito bem: todos acreditamos em Jesus, sabemos que Ele veio do Pai para nos
dar a vida, e fazemos a memória disso nos sacramentos que celebramos, como o
Batismo e a Missa; todos recebemos o mesmo Espírito Santo; todos acolhemos
a mesma Palavra de Deus que nos ilumina na nossa vida; todos temos o mesmo
Bispo que nos guia para Jesus…
O Bispo é o sucessor dos apóstolos, e é aquele que, na nossa Diocese, preside à
unidade de todos e entre todos. Por isso, é ele que vem à paróquia para confirmar
na fé os cristãos, no Crisma, transmitindo-lhes o dom o Espírito Santo. Sabem
como se chama o nosso Bispo?... Chama-se António Marto. E, na sé ou catedral,
em Leiria, ele tem a sua sede, a sua cátedra ou cadeira, onde preside à unidade de
todos os cristãos, unindo-nos como um só corpo, em Cristo. Por isso, essa igreja
é a mais importante da nossa Diocese, este ano, ao celebrar este centenário, todos somos convidados a fazer uma peregrinação à Sé.
Há pouco usámos um exemplo para falar da nossa Diocese: o corpo. Essa imagem
é usada por São Paulo para falar da Igreja. Vamos escutar um texto da primeira
carta aos Coríntios.

2.2. Leitura da Palavra de Deus
O catequista acende uma vela, e convida o grupo a fazer silêncio para escutar a
Palavra de Deus. Depois, lê o texto bíblico a partir da Bíblia:
Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios (1Cor 12, 12-20):
Como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar
de serem muitos, constituem um só corpo, assim também Cristo. De facto, num só
Espírito, fomos todos batizados para formar um só corpo, judeus e gregos, escravos ou livres, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não é composto de um
só membro, mas de muitos. Se o pé dissesse: «Uma vez que não sou mão, não faço
parte do corpo», nem por isso deixaria de pertencer ao corpo. E se o ouvido dissesse:
«Uma vez que não sou olho, não faço parte do corpo», nem por isso deixaria de pertencer ao corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse
ouvido, onde estaria o olfato? Deus, porém, dispôs os membros no corpo, cada um
conforme lhe pareceu melhor. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo?
Há, pois, muitos membros, mas um só corpo.
Palavra do Senhor.

2.3. Aprofundar a Palavra
Repararam no que nos diz São Paulo?... A partir da imagem do corpo, ajuda-nos
a perceber que, tal como o corpo tem muitos membros, todos diferentes, mas
todos importantes para que o corpo funcione bem, assim também na Igreja.
Somos todos diferentes, mas estamos unidos na mesma Igreja, em Cristo. Cristo
é a “cabeça” da Igreja, e nós os seus membros. Na nossa Diocese somos de muitos
lugares, mas estamos todos unidos em Cristo, na mesma fé, acolhemos o mesmo
Espírito no Batismo, escutamos a mesma Palavra de Deus… E temos todos o mes-
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mo Bispo, sucessor dos Apóstolos, que a todos nos une.
O nosso Bispo, D. António Marto, escreveu uma carta a todos nós, neste ano da
celebração dos 100 anos da restauração da nossa Diocese, a que deu um título: “A
Alegria de ser Igreja em Missão”. Nessa carta, ele diz-nos (pode mostrar a carta e
ler diretamente desse documento):
“A Igreja nasce, cresce, toma forma e corpo em toda a parte em que homens e
mulheres, pela fé e pelo batismo, recebem o dom do Espírito, acolhem a Palavra
do Evangelho, celebram a Santa Eucaristia e os sacramentos da graça de Deus,
vivem o amor fraterno, reunidos à volta do ministério apostólico do bispo com o
seu presbitério.” (nº 9)
Repararam tudo o que nos une na mesma Igreja?
(Se necessário pode voltar a ler-se este texto enquanto se expõem dísticos com as
palavras, à medida que são referidas)
Une-nos em Igreja: Fé, Batismo, Espírito Santo, Palavra do Evangelho, Eucaristia,
Sacramentos, Amor Fraterno, Bispo, Presbitério (padres).

3. Expressão de Fé
É uma verdadeira alegria podermos viver como corpo de Cristo, sermos Igreja,
e podermos transmitir a alegria de acreditar em Jesus e segui-lo na nossa vida!
Vamos cantar esta nossa alegria:
Cântico: Sou de Cristo, sou feliz
Vamos agradecer a Deus por sermos Igreja, sermos Corpo de Cristo, e podermos celebrar estes 100 anos da restauração da nossa Diocese de Leiria-Fátima,
rezando uma oração que o nosso Bispo nos ofereceu na carta que nos escreveu
este ano.
Vamos fazer assim: dizemos todos juntos um refrão, que vamos repetir algumas
vezes, e no fim cantamos de novo o cântico Sou de Cristo sou feliz.
Refrão:

Nós vos louvamos ó Deus!

Leitor:

Nós Vos louvamos ó Deus, nós vos bendizemos, Senhor,
pela nossa Igreja diocesana e pelo amor com que a conduzistes
ao longo destes cem anos após a sua restauração.

Refrão:

Nós vos louvamos ó Deus!

Leitor:

Nós Vos damos graças pelos dons com que a agraciastes,
pelas tantas testemunhas de fé, amor e santidade que nos precederam.

Refrão:

Nós vos louvamos ó Deus!

Leitor:

Humildemente Vos pedimos perdão pelos nossos pecados,
que ofuscam a beleza da Vossa Igreja.
Dai à nossa Diocese e suas comunidades um espírito missionário
capaz de despertar o entusiasmo da fé
e de suscitar vocações laicais, sacerdotais e à vida religiosa.
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Refrão:

Nós vos louvamos ó Deus!

Leitor:

E Vós, ó nossa Mãe e Padroeira, Senhora de Fátima,
abençoai esta vossa Diocese
e guiai-nos no caminho que conduz até Deus
e ao encontro dos irmãos sobretudo dos mais frágeis e pobres.

Refrão:

Nós vos louvamos ó Deus!

Leitor:

Ajudai-nos, ó Mãe, a ser fermento do Evangelho
da alegria e da misericórdia
nesta nossa terra por Vós tão amada! Ámen!

Cântico: Sou de Cristo, sou feliz
Nossa Senhora de Fátima é a padroeira da nossa Diocese, juntamente com Santo
Agostinho. Peçamos a Maria que nos ajude a viver como Igreja, como Corpo do
seu Filho Jesus. Rezemos juntos:
Todos:

Avé Maria…

Peçamos também a Santo Agostinho que nos ajude: Santo Agostinho,
Todos:

Rogai por nós.

Compromisso
(Para este momento final pode voltar a usar-se o desdobrável sobre a Diocese distribuído no início do ano pastoral)
Ao terminarmos este nosso encontro, vamos comprometer-nos a viver como
Igreja. Para isso, vamos procurar participar em algumas atividades que a nossa
Paróquia e a Diocese nos propõem: a Semana da Diocese na nossa Paróquia, a Peregrinação da nossa vigararia à Sé, algumas celebrações diocesanas como a celebração do Centenário em janeiro, a Peregrinação a Fátima ou o Corpo de Deus…
Mas sobretudo, vamos já fixar a data da Festa da Fé: vai ser um momento muito
importante para nos sentirmos todos como Corpo, na nossa Diocese, e haverá
atividades para todos os grupos da catequese. Será em Leiria, nos dias 15 a 17 de
junho; a atividade para o nosso grupo será no sábado, dia 16 de junho.
Vamos guardar na nossa memória e no nosso coração: “Formamos um só corpo
em Cristo”
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ADOLESCÊNCIA
Alegria de ser Igreja de Leiria-Fátima

Introdução
Neste ano jubilar do centenário da restauração da Diocese de Leiria-Fátima, o
Bispo D. António Marto escreveu a carta pastoral “A Alegria de ser Igreja em Missão” que orienta a reflexão e ação pastoral na nossa Diocese. É esse documento
que está na base da proposta de uma catequese a viver com os adolescentes,
recomendando-se a sua leitura e reflexão antes de levar à prática esta proposta,
que surge aí mencionada como uma das iniciativas “para despertar a consciência
diocesana e viver em Igreja amando-a mais e melhor” (nº 10).
Tendo como ponto de partida o texto da carta pastoral, esta catequese apresenta-se apenas como uma proposta pedagógica para ser realizada com os adolescentes, e tem dois objetivos:
1) Favorecer o conhecimento da história, da vida e identidade da Diocese de
Leiria-Fátima, sentindo-se nela integrado;
2) Fortalecer o sentido de pertença à Igreja diocesana, reconhecendo nela o espaço de descoberta e resposta vocacional.

Material a preparar:

● Carta pastoral “A Alegria de ser Igreja em Missão”;
● Desdobrável de apresentação do Centenário da Restauração da Diocese (se
possível, em número suficiente para entregar a todos os adolescentes);
● Folhas para a dinâmica de acolhimento;
● Dísticos com as palavras: Fé, Batismo, Espírito Santo, Palavra do Evangelho,
Eucaristia, Sacramentos, Amor Fraterno, Bispo, Presbitério (padres).
● Música de fundo para o momento da oração;
● Folhas com a oração final para cada participante;
● Bíblia;
● Cânticos.

Acolhimento
Durante o acolhimento, reforçar o sentido da identidade pessoal e de pertença a
uma comunidade. Pode ser feito entregando a cada elemento um pequeno ques-
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tionário em que constam as seguintes questões:
1) Se tivesse de me descrever em 5 palavras, o que diria?
2) Quais foram os momentos mais marcantes que vivi com o meu grupo de catequese?
Durante o acolhimento pode cantar-se um cântico: Somos um…

1. Experiência humana
1.1. A nossa identidade e a nossa história
Algumas das questões que sempre nos desafiam são que se referem à nossa identidade: Quem sou eu? Qual o sentido da minha vida? Qual a minha vocação e
missão?
Ao procurarmos a resposta para estas questões é importante termos sempre
presente também a nossa história pessoal, sabermos situar-nos, fazermos memória… Imaginem que perdíamos a memória, como nos sentiríamos perdidos…!

1.2. A identidade e a história da Igreja local
Ao longo deste ano, celebramos os 100 anos da restauração da nossa Diocese de
Leiria-Fátima. A nossa Diocese foi criada pelo Papa Paulo III já há muitos anos, em
1545. Mas, em 1882, foi extinta. Depois, houve muitas pessoas que tudo fizeram
para que voltasse a existir de novo. E a 17 de janeiro de 1918, há precisamente 100
anos, o Papa de então, Bento XV, fez com que voltássemos a ser Diocese. Por isso,
este é um ano de Festa!
Como acontece com cada um de nós, que precisa de saber fazer memória para
se encontrar a si mesmo e saber quem é, também precisamos de fazer memória
de quem somos como grupo, e também como Povo de Deus, como Igreja, esta
Igreja que é a nossa Diocese de Leiria-Fátima. Este centenário ajuda-nos a avivar
a nossa memória para melhor nos situarmos, sabermos quem somos, redescobrir
de novo a nossa missão como Igreja.
Vamos tentar descobrir algumas coisas sobre a história, a identidade e a missão
da nossa Igreja Diocesana.
A partir do desdobrável sobre a Diocese distribuído no início do ano pastoral:
● A fotografia que está na capa é de que igreja?
● Porque terá sido escolhida a Sé como imagem de referência para este ano?
● Lemos a nota histórica da última página… O que aprendemos?
● Qual a missão do Bispo na Diocese? (ver o nº 9 da carta pastoral)
● Onde está situada a nossa paróquia no mapa? Que paróquias fazem parte da
nossa vigararia? Quando teremos a nossa peregrinação à Sé?
● Das datas marcantes e nos números ao fundo das páginas centrais, o que nos
dizem sobre a nossa Diocese? (uma Igreja que celebra, com lugares importantes para a peregrinação e oração, com diferentes vocações, uma variedade de
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movimentos, com instituições de apoio social e caritativo…)
● Que vocações encontramos na nossa Diocese?

2. Palavra de Deus
2.1. Preparamo-nos para escutar a Palavra
Somos uma Diocese, Igreja local, com toda esta diversidade. O que nos une a
todos nós como Igreja? O que vos parece?... Para falar da Igreja, São Paulo usar a
imagem do corpo. Vamos escutar um texto da primeira carta aos Coríntios.

2.2. Leitura da Palavra de Deus
O catequista acende uma vela, e convida o grupo a fazer silêncio para escutar a
Palavra de Deus. Depois, lê o texto bíblico a partir da Bíblia:
Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios (1Cor 12, 12-20):
Como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar
de serem muitos, constituem um só corpo, assim também Cristo. De facto, num só
Espírito, fomos todos batizados para formar um só corpo, judeus e gregos, escravos ou livres, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não é composto de um
só membro, mas de muitos. Se o pé dissesse: «Uma vez que não sou mão, não faço
parte do corpo», nem por isso deixaria de pertencer ao corpo. E se o ouvido dissesse:
«Uma vez que não sou olho, não faço parte do corpo», nem por isso deixaria de pertencer ao corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse
ouvido, onde estaria o olfato? Deus, porém, dispôs os membros no corpo, cada um
conforme lhe pareceu melhor. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo?
Há, pois, muitos membros, mas um só corpo.
Palavra do Senhor.

2.3. Aprofundar a Palavra
São Paulo ajuda-nos a perceber que, tal como o corpo tem muitos membros,
todos diferentes, mas todos importantes para que o corpo funcione bem, assim
também na Igreja. Na sua dimensão local e universal.
Somos todos diferentes, mas estamos unidos na mesma Igreja, em Cristo. Cristo
é a “cabeça” da Igreja, e nós os seus membros. Na nossa Diocese somos de muitos
lugares, mas estamos todos unidos em Cristo, na mesma fé, acolhemos o mesmo
Espírito no Batismo, escutamos a mesma Palavra de Deus… E temos todos o mesmo Bispo, sucessor dos Apóstolos, que a todos nos une.
O nosso Bispo, D. António Marto, escreveu uma carta a todos nós, neste ano da
celebração dos 100 anos da restauração da Diocese, a que deu um título: “A Alegria de ser Igreja em Missão”. Nessa carta, ele diz-nos:
“A Igreja nasce, cresce, toma forma e corpo em toda a parte em que homens
e mulheres, pela fé e pelo batismo, recebem o dom do Espírito, acolhem
a Palavra do Evangelho, celebram a Santa Eucaristia e os sacramentos da
graça de Deus, vivem o amor fraterno, reunidos à volta do ministério apostólico do bispo com o seu presbitério.” (nº 9)
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Repararam tudo o que nos une na mesma Igreja? (Se necessário pode voltar a ler-se este texto; podem expor-se dísticos com as palavras, à medida que são referidas)
Une-nos em Igreja: Fé, Batismo, Espírito Santo, Palavra do Evangelho, Eucaristia,
Sacramentos, Amor Fraterno, Bispo, Presbitério (padres).
Como no corpo, cada membro tem a sua função, também na Igreja, cada cristão
tem a sua vocação e missão. O que é importante é que cada um possa descobrir
aquilo que Deus o chama a ser e fazer nesta Igreja. Será que me convida a viver
como cristão em família, como casado/a? Será que me convida a viver solteiro/a,
comprometendo-me a ajudar a comunidade em alguns serviços? Será que me
chama a ser religioso/a? Serei chamado a ser sacerdote? Será que a minha vocação é ser missionário?...
Quando procuramos as respostas às nossa primeiras perguntas (Quem sou eu?
Qual o sentido da minha vida?...), procuramos também descobrir o que Deus nos
chama a ser nesta nossa Diocese e na sua Igreja. Qual o meu lugar neste “corpo”
que é a Igreja?

3. Expressão de Fé
3.1. Cântico
Deixa Deus entrar…

3.2. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios
(1Cor 12, 4-7.12)
Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo; há diversidade de serviços, mas o
Senhor é o mesmo; há diversos modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo
em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, para proveito comum. Pois,
como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar
de serem muitos, constituem um só corpo, assim também Cristo.
Palavra do Senhor

3.3. Momento de silêncio e reflexão pessoal
O catequista pode entregar uma pequena folha a cada elemento do grupo com o texto bíblico e algumas questões, dando tempo para que cada adolescente possa pensar
e escrever as suas respostas. Pode haver uma música de fundo.
Questões:
● Também a mim, Deus me deu dons, capacidades… Que dons reconheço em
mim?
● O que o Espírito distribui é para “proveito comum”: como posso partilhar estes
dons com os outros, em Igreja?
● Como posso ajudar a minha comunidade a ser cada vez mais um verdadeiro
“corpo”?
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3.4. Oração final
Vamos agradecer a Deus por sermos Igreja, sermos Corpo de Cristo, e podermos
celebrar estes 100 anos da restauração da Diocese de Leiria-Fátima, rezando uma
oração que o nosso Bispo nos ofereceu na carta que nos escreveu este ano.
Nós Vos louvamos ó Deus, nós vos bendizemos, Senhor,
pela nossa Igreja diocesana e pelo amor com que a conduzistes
ao longo destes cem anos após a sua restauração.
Nós Vos damos graças pelos dons com que a agraciastes,
pelas tantas testemunhas de fé, amor e santidade que nos precederam.
Humildemente Vos pedimos perdão pelos nossos pecados,
que ofuscam a beleza da Vossa Igreja.
Dai à nossa Diocese e suas comunidades um espírito missionário
capaz de despertar o entusiasmo da fé
e de suscitar vocações laicais, sacerdotais e à vida religiosa.
E Vós, ó nossa Mãe e Padroeira, Senhora de Fátima,
abençoai esta vossa Diocese
e guiai-nos no caminho que conduz até Deus
e ao encontro dos irmãos sobretudo dos mais frágeis e pobres.
Ajudai-nos, ó Mãe, a ser fermento do Evangelho da alegria e da misericórdia
nesta nossa terra por Vós tão amada!

3.5. Cântico
Cristo Jesus, Tu me chamaste…

Compromisso
(Para este momento final pode voltar a usar-se o desdobrável sobre a Diocese distribuído no início do ano pastoral)
Ao terminarmos este nosso encontro, vamos comprometer-nos a viver como
Igreja. Para isso, vamos procurar participar em algumas atividades que a nossa
Paróquia e a Diocese nos propõem: a Semana da Diocese na nossa Paróquia, a Peregrinação da nossa vigararia à Sé, algumas celebrações diocesanas como a celebração do Centenário em janeiro, a Peregrinação a Fátima ou o Corpo de Deus…
Mas sobretudo, vamos já fixar a data da Festa da Fé: vai ser um momento muito
importante para nos sentirmos todos como Corpo, na nossa Diocese, e haverá
atividades para todos os grupos da catequese. Será em Leiria, nos dias 15 a 17 de
junho; a atividade para o nosso grupo será no sábado, dia 17 de junho.
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JOVENS

Alegria de ser Igreja de Leiria-Fátima

Introdução
Neste ano jubilar do centenário da restauração da Diocese de Leiria-Fátima, o
Bispo D. António Marto escreveu a carta pastoral “A Alegria de ser Igreja em Missão” que orienta a reflexão e ação pastoral na nossa Diocese. É esse documento
que está na base da proposta de uma catequese a viver com os jovens, recomendando-se a sua leitura e reflexão antes de levar à prática esta proposta, que surge
aí mencionada como uma das iniciativas “para despertar a consciência diocesana
e viver em Igreja amando-a mais e melhor” (nº 10).
Tendo como ponto de partida o texto da carta pastoral, esta catequese apresenta-se apenas como uma proposta pedagógica para ser realizada com os jovens, e
tem dois objetivos:
1) Favorecer o conhecimento da história e da vida da Diocese de Leiria-Fátima,
sentindo-se nela integrado;
2) Fortalecer o sentido de Grupo/Igreja/Comunidade;

Material a preparar:

● Carta pastoral “A Alegria de ser Igreja em Missão”;
● Desdobrável de apresentação do Centenário da Restauração da Diocese (se
possível, em número suficiente para entregar a todos os participantes);
● Video: O que é a Igreja? https://youtu.be/ZnOWRaO0dBw
● Puzzle do mapa da Diocese com a imagem de Jesus Cristo;
● Bíblia;
● Escolha de cânticos para o momento de oração.

Acolhimento
Durante o acolhimento pode cantar-se um cântico: Igreja reunida (já se ouvem
nossos passos...)
Num grupo em que já se conheçam: O animador pede que o grupo se alargue em
circulo. Cada um deve tentar inclinar-se o máximo que conseguir, mas sem cair.
Depois o grupo junta-se aos pares e vão inclinar-se com a ajuda do outro, sem
deixar cair.
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Por fim, colocam-se 3 a 3 e 2 seguram 1 até ele se inclinar ao máximo sem cair.
Na análise do exercício, salientar:
● A sensação de segurança de confiança na comunidade;
● O sentimento de partilha: preciso do outro para fazer mais;
● A proteção: quantos mais tenho à minha volta mais segurança sinto.

1. Experiência humana
1.1. Questionar-se sobre o que é a Igreja/comunidade
Tendo em conta que o centenário da restauração da Diocese de Leiria-Fátima é
um convite para uma experiência de e em grupo, vamos neste encontro refletir
sobre o que é a Igreja e a comunidade, quais as suas caraterísticas e motivações.
A história da Humanidade inscreve-se na busca continua de vida em grupo. Cada
individuo nasce numa família, cresce com os amigos e vive com quem está ao seu
lado. O homem é um ser essencialmente social e estruturalmente comunitário.
Neste sentido, interessa:
1) Convidar os jovens a pesquisar na internet, a googlar, os tópicos «O que é
Igreja?» e ainda «O que é a comunidade». Dar alguns minutos para fazer isto.
2) Num segundo momento, podem fazer uma chuva de ideias, recolhendo tudo
que são capazes de dizer sobre a Igreja. (Também é possível fazer algumas
entrevistas de rua e partilhar os resultados.)
3) Ir ao concreto da nossa Diocese (quantas vigararias existem? Quantas paróquias
existem? Um pouco da história da Diocese, etc....).

1.2. Visualização do vídeo: O que é a Igreja?
No final da dinâmica, explorar com os jovens as diferenças nas opiniões recolhidas. Concluir vincando a ideia de que a Igreja/Comunidade é uma realidade estrutural (conjunto de pessoas que têm objetivos em comum e estratégias concretas
para atingir esses objetivos.)
Viver em Igreja/Comunidade significa ser com os outros e ser para os outros.

2. Palavra de Deus
Quanto mais unidos estiverem os elementos de uma comunidade maior será a
sua interação e comunhão. Esse é justamente o mistério da Igreja: ela “aparece
como um povo unido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo” (CL 18). Da
comunhão dos cristãos com Cristo brota a comunhão dos cristãos entre si: todos
são vides da única videira que é Cristo (Cf. CL 18).
Para uma reflexão sobre estes aspetos propor a leitura do texto: 1Cor 12,4-7.1214.27:
Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo; há diversidade de serviços,
mas o Senhor é o mesmo; há diversos modos de agir, mas é o mesmo Deus que
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realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, para
proveito comum. Pois, como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos
os membros do corpo, apesar de serem muitos, constituem um só corpo, assim
também Cristo. De facto, num só Espírito, fomos todos batizados para formar
um só corpo, judeus e gregos, escravos ou livres, e todos bebemos de um só
Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Vós sois o
corpo de Cristo e cada um, pela sua parte, é um membro.
Palavra do Senhor

3. Expressão de Fé
3.1. Cântico
3.2. Leitura do texto bíblico anterior
1Cor 12,4-7.12-14.27

3.3. Gesto/dinâmica
Após um breve silêncio, que permita a reflexão individual sobre a Palavra proclamada, distribuir a cada jovem uma peça de puzzle, convidando-os a comporem a
imagem final (de forma a não quebrar o ambiente necessário a um momento de expressão da fé, sugere-se que a imagem do puzzle, seja o mapa da nossa diocese com
a imagem de Cristo por cima em marca de água e que as peças estejam numeradas
para não criar tanta confusão).
As peças devem estar recortadas em número correspondente ao total dos membros
do grupo, independente do número presente na reunião, sendo esta uma oportunidade para realçar a importância de cada um dos elementos no Grupo/Igreja/Comunidade. Para tal, no caso de haver peças que sobrem, por ausência de elementos,
não devem ser colocadas por ninguém.

3.4. Cântico
3.5. Leitura:
Deus precisa das tuas mãos,
Deus precisa do teu olhar,
Deus precisa da tua boca e do coração para amar.
Deus precisa das tuas mãos para repartir,
Deus precisa das tuas mãos para abençoar e unir,
Deus precisa também dos teus olhos para guiar,
Deus precisa que os teus olhos saibam sorrir e brilhar.
A Igreja é, por natureza, comunidade. O próprio nome já o indica: Igreja (do grego ecclesia) é a assembleia dos chamados a sair da sua individualidade, para se
congregarem em volta daquele que os chama. É na comunidade que se cresce na
fé, se progride na intimidade com Deus, se aprende a rezar e a louvar, se vive a
caridade fraterna, se descobre o que significa a corresponsabilidade na missão. A
comunidade cristã torna-se o ponto de referência de toda a vida cristã. Mas cada
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comunidade está unida à Igreja diocesana e através dela à Igreja Católica.
Compromisso do grupo, partindo da frase:
“Porque nos reunimos em teu Nome, comprometemo-nos a...”

3.6. Orações comuns
Pai-nosso e Avé-Maria...

3.7. Cântico final

Coimbrão
Monte Redondo
Bajouca
Vieira
de Leiria

Carnide
Vermoil

Carvide

Souto da
Carpalhosa

Monte
Real

Meirinhas

Bidoeira

Ortigosa
Milagres

Regueira
de Pontes

Amor

S. Simão
de Litém

Colmeias

Albergaria
dos Doze

Memória
Boavista

Marinha Grande

Marrazes
Leiria
Parceiros
Azoia

Cruz
da Areia
Barreira

Pousos

Batalha

Caranguejeira

Rio de Couros
Cercal

Olival

Caxarias

Arrabal

Cortes

Gondemaria
N. S. da Piedade

Santa Catarina
da Serra
Reguengo
do Fetal

Alburitel

Alpedriz

Nossa Senhora
das Misericórdias

S. Mamede

Porto de Mós

Alqueidão
da Serra

Pedreiras

Fátima

Alcaria

Serro Ventoso

Aljubarrota

Alvados

Mira de Aire
Minde

S. Bento

Arrimal

Seiça

Atouguia

Calvaria

Juncal

Freixianda

Urqueira

Matas

Maceira

Pataias

Casal
dos Bernardos

Espite

S. Eufémia

Barosa

Ribeira
do Fárrio

Serra
S. António

Mendiga
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ADULTOS

Alegria de ser Igreja de Leiria-Fátima

Introdução
Neste ano jubilar do centenário da restauração da Diocese de Leiria-Fátima, o
Bispo D. António Marto escreveu a carta pastoral “A Alegria de ser Igreja em Missão” que orienta a reflexão e ação pastoral na nossa Diocese. É esse documento
que está na base da proposta de uma catequese/encontro com adultos, recomendando-se a sua leitura e reflexão antes de levar à prática esta proposta, que
surge aí mencionada como uma das iniciativas “para despertar a consciência diocesana e viver em Igreja amando-a mais e melhor” (nº 10).
Tendo como ponto de partida o texto da carta pastoral, esta catequese apresenta-se apenas como uma proposta pedagógica para ser realizada com os adultos,
e tem três objetivos:
1) Favorecer o conhecimento da história e da vida da Diocese de Leiria-Fátima,
sentindo-se nela integrado;
2) Aprofundar a compreensão da identidade da Igreja Local na comunhão da
Igreja católica;
3) Fortalecer o sentido de pertença à Igreja diocesana.

Material a preparar:

● Carta pastoral “A Alegria de ser Igreja em Missão”;
● Desdobrável de apresentação do Centenário da Restauração da Diocese (se
possível, em número suficiente para entregar a todos os participantes);
● Pagelas da oração do centenário da restauração da Diocese;
● Bíblia;
● Cânticos.

Acolhimento
No espaço onde se vai realizar o encontro podem estar expostas algumas fotografias mais antigas da paróquia com grupos de pessoas, de festividades ou de
algum acontecimento relevante da história local. Podem também estar expostos
alguns objetos ou imagens que remetam os participantes para a história local.
O acolhimento pode terminar com um breve momento de oração:
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V:0 Celebrando o centenário da restauração da nossa Diocese, começamos este
nosso encontro entregando-nos nas mãos de Deus por interceção de Maria,
nossa Mãe e padroeira da nossa Diocese.
T:0 Avé Maria…
V:0 Nossa Senhora do Rosário de Fátima.
T:0 Rogai por nós!
V:0 Santo Agostinho.
T:0 Rogai por nós!
V:0 Padroeiro(a) da paróquia ou comunidade
T:0 Rogai por nós!

1. Experiência humana
1.1. A nossa história de fé
Depois de contextualizar brevemente o tema deste encontro com a referência ao
centenário da restauração da Diocese, e de referir a carta pastoral “A Alegria de
ser Igreja em Missão” do nosso Bispo António Marto, o animador propõe a leitura
de um breve excerto do final do nº 1 dessa mesma carta:
Como povo de Deus somos chamados a fazer memória de uma história de
que somos herdeiros, a revisitá-la, a relê-la na perspetiva das maravilhas que
Deus realizou no nosso povo e do louvor que elas suscitam em nós tal como
acontece na Bíblia.
“Recordar é essencial para a fé, como a água para uma planta: tal como uma
planta sem água não pode permanecer viva e dar frutos, assim acontece à fé
se não se sacia na memória de quanto o Senhor fez por nós” (Papa Francisco).
O animador do grupo explora brevemente o texto no sentido da importância de
fazer memória como Povo de Deus, mas também de cada um saber “contar” a sua
própria história de fé.
Depois, desafia os participantes a um breve tempo de partilha, a partir de duas
questões pessoais, mas que também podem ser alargadas à compreensão comunitária, da paróquia como tal:
1) Quais foram os momentos mais marcantes na nossa história de fé?
2) E quais as pessoas que mais nos marcaram e ajudaram a crescer na fé?

1.2. A identidade e a história da Igreja local
Após o tempo de partilha (que não deverá ser demasiado prolongado) o animador
faz a transição para a importância de fazer memória da nossa identidade como
Igreja local, da Diocese que somos. Pode destacar alguns pontos essenciais dessa
história, tal como estão indicados no nº 5 da carta pastoral: o esforço de quantos acreditaram e lutaram para a restauração; o acontecimento-mensagem de
Fátima; o contributo de muitos sacerdotes e comunidades de religiosos/as; os
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movimentos apostólicos; a implementação das diretrizes pastorais do Concílio
Vaticano II e a realização do Sínodo Diocesano; a celebração do Centenário das
Aparições de Fátima.
Poderá ser útil distribuir pelos participantes o desdobrável sobre a Igreja Diocesana, convidando a ler a pequena nota histórica da última página, e a ver o mapa da
Diocese, identificando a paróquia na respetiva vigararia.

2. Palavra de Deus
2.1. Preparamo-nos para escutar a Palavra
O animador realça a importância deste olhar para a história, reforçando que isso
nos ajuda a compreender melhor o presente e a encontrar o caminho para a vivência da fé na nossa realidade atual. Convida então a dar um passo em frente
para que se possa compreender “o verdadeiro sentido de Igreja específico de
uma diocese” (nº 7). Para isso, tal como o faz o Sr. Bispo na carta pastoral (cap. II),
propõe a reflexão a partir do texto do Atos dos Apóstolos referente à criação da
Igreja de Antioquia.
A leitura bíblica deverá ser feita diretamente da Bíblia, podendo acender-se uma
vela nesse momento. Quanto possível, todos os elementos terão uma Bíblia para
acompanhar a leitura.

2.2. Leitura da Palavra de Deus
Do livro dos Atos dos Apóstolos (At 11, 19-30. 13, 1-3):
Os que se tinham dispersado, devido à perseguição desencadeada por causa de Estêvão, adiantaram-se até à Fenícia, Chipre e Antioquia, mas não anunciavam a
palavra senão aos judeus. Houve, porém, alguns deles, homens de Chipre e Cirene
que, chegando a Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes a Boa-Nova do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e grande foi o número
dos que abraçaram a fé e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos
da igreja de Jerusalém, e mandaram Barnabé a Antioquia. Assim que ele chegou e
viu a graça concedida por Deus, regozijou-se com isso e exortou-os a todos a que se
conservassem unidos ao Senhor, de coração firme; ele era um homem bom, cheio do
Espírito Santo e de fé. Assim, uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Encontrou-o e levou-o para Antioquia. Durante
um ano inteiro, mantiveram-se juntos nesta igreja e ensinaram muita gente. Foi
em Antioquia que, pela primeira vez, os discípulos começaram a ser tratados pelo
nome de «cristãos.»
Nesses dias, uns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado
Agabo, ergueu-se e, sob a inspiração do Espírito, predisse que haveria uma grande
fome por toda a terra. Foi a que sobreveio no reinado de Cláudio. Os discípulos,
cada qual segundo as suas posses, resolveram então enviar socorros aos irmãos da
Judeia, o que fizeram, mandando-os aos anciãos, por intermédio de Barnabé e de
Saulo.
Havia na igreja, estabelecida em Antioquia, profetas e doutores: Barnabé, Simeão,
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chamado ‘Níger’, Lúcio de Cirene, Manaen, companheiro de infância do tetrarca
Herodes, e Saulo. Estando eles a celebrar o culto em honra do Senhor e a jejuar,
disse-lhes o Espírito Santo: «Separai Barnabé e Saulo para o trabalho a que Eu os
chamei.» Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhes as mãos e deixaram-nos partir.
Palavra do Senhor.

2.3. Aprofundar a Palavra
Seguindo a reflexão da carta pastoral (nº 8), o animador dialoga com os participantes, procurando ajudar a compreender como este texto tem presentes algumas dimensões essenciais do que é ser Igreja:
1) “E grande foi o número dos que abraçaram a fé...”: o grande sucesso desta
missão é atribuído pelo autor “à mão do Senhor”, ao poder de Deus, à força
da sua Palavra.
2) A missão de Barnabé e de Paulo: Barnabé tocou ao vivo a graça do Senhor e
os seus efeitos, a ação do Espírito na vida das pessoas e da comunidade porque é “um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé”; como tal, ele mesmo
torna-se animador da obra evangelizadora; sentindo necessidade de ajuda, vai
a Tarso buscar Paulo para colaborar no novo projeto pastoral.
3) Uma coleta, sinal de comunhão eclesial: face ao anúncio de uma grande fome
na Judeia, “os discípulos (de Antioquia), resolveram então enviar socorros aos
irmãos da Judeia”.
4) Uma Igreja ministerial e missionária: organizaram esta comunidade cristã com
os ministérios de “profetas e doutores” e de missionários. Acima de todos os
ministérios sobressai a figura do apóstolo como garante do Evangelho e da
comunhão eclesial.
5) A vida desta Igreja é caraterizada também pela celebração do culto (a liturgia)
e pelo jejum, através dos quais vive a comunhão com Deus e a sua vontade.
É neste contexto comunitário que intervém novamente o Espírito Santo e designa Paulo e Barnabé para a grande missão de evangelização dos gentios.

3. Expressão de Fé
De seguida, o animador introduz o momento de oração, distribuindo as leituras
e tarefas pelos participantes, e as pagelas com a oração proposta pelo Sr. Bispo
para este ano pastoral.

3.1. Cântico
Sugestões: Povo de Deus, Igreja santa; Nós somos as pedras vivas; Somos a Igreja de
Cristo

3.2. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios
(1Cor 12, 4-7.12-13):
Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo; há diversidade de serviços, mas o
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Senhor é o mesmo; há diversos modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo
em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, para proveito comum. Pois,
como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar
de serem muitos, constituem um só corpo, assim também Cristo. De facto, num só
Espírito, fomos todos batizados para formar um só corpo, judeus e gregos, escravos
ou livres, e todos bebemos de um só Espírito.
Palavra do Senhor

3.3. Breve momento de silêncio
(pode fazer-se também um momento de partilha)

3.4. Oração comum
Nós Vos louvamos ó Deus, nós vos bendizemos, Senhor,
pela nossa Igreja diocesana e pelo amor com que a conduzistes
ao longo destes cem anos após a sua restauração.
Nós Vos damos graças pelos dons com que a agraciastes,
pelas tantas testemunhas de fé, amor e santidade que nos precederam.
Humildemente Vos pedimos perdão pelos nossos pecados,
que ofuscam a beleza da Vossa Igreja.
Dai à nossa Diocese e suas comunidades um espírito missionário
capaz de despertar o entusiasmo da fé
e de suscitar vocações laicais, sacerdotais e à vida religiosa.
E Vós, ó nossa Mãe e Padroeira, Senhora de Fátima,
abençoai esta vossa Diocese
e guiai-nos no caminho que conduz até Deus
e ao encontro dos irmãos sobretudo dos mais frágeis e pobres.
Ajudai-nos, ó Mãe, a ser fermento do Evangelho da alegria e da misericórdia
nesta nossa terra por Vós tão amada!

3.5. Cântico
(um dos sugeridos anteriormente)

Compromisso
O animador convida a um compromisso final do grupo, podendo para isso sugerir
algumas questões para a reflexão em conjunto:
1) Conhecemos e valorizamos os diversos ministérios, serviços e movimentos
presentes na paróquia e na diocese?
2) A nossa paróquia procura ser “uma célula viva da Igreja Diocesana”? Que sinais concretos manifestam esta comunhão diocesana?
3) Que iniciativas pessoais e comunitárias, no plano espiritual e na ação pastoral,
poderão despertar a consciência diocesana?
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