Escola de oração para catequistas
A alegria do encontro
Motivação
A caminhada sinodal de Lisboa e o processo de reflexão que conduziu à publicação da Carta Pastoral
«Catequese, a alegria do encontro com Jesus Cristo» puseram em evidência a centralidade da relação com
Deus na vida do catequista.
Como resposta à procura de Deus que habita o coração dos catequistas, à convicção de que a
perseverança no caminho da evangelização implica uma vida transformada pelo encontro com Deus e à
certeza de que o catequista é «um guia espiritual que acompanha no caminho do Senhor» (CAEJ 32),
propõe-se uma escola de oração que possibilite:
- Reconhecer e interiorizar a presença de Deus na própria vida;
- Aprofundar a relação com Deus mediante a oração;
- Experimentar formas de rezar que favoreçam um melhor desempenho do ministério de
catequista;.
O que é a Escola de Oração?
Um tempo de crescimento na vida espiritual e de partilha fraterna que aprofunde a própria relação com
Deus para se tornar Evangelizador com Espírito.
A quem se destina?
A Escola de Oração destina-se a todos os catequistas do Patriarcado de Lisboa que, preferencialmente,
tenham completado os quatro módulos do Curso Geral.
Como se organiza?
Está estruturada em encontros mensais de formação, oração pessoal e em grupo, com propostas
complementares de acompanhamento espiritual dos catequistas. Termina com um retiro de silêncio.
Quais são os objetivos?
A Escola de Oração tem como objetivos principais:
- Ajudar os catequistas a aprofundar a sua condição de discípulos missionários, mediante a reflexão
sobre a própria vocação e missão;
- Cultivar a familiaridade com Deus, Santíssima Trindade, mediante a escuta da Palavra;
- Proporcionar a alegria do encontro com a pessoa de Jesus Cristo, partilhando e transmitindo a
experiência da fé;
- Ensinar os catequistas a rezar e a promover experiências de oração na catequese (Cf. CSL 41).
Local e datas
Datas (segundas-feiras): 23 de outubro 2017; 27 de novembro 2017; 11 de dezembro 2017; 22 de
janeiro de 2018; 26 de fevereiro de 2018; 19 de março de 2018; 23 de abril de 2018; 21 de maio 2018.
Horário: das 21h às 23h
Local: Casa da Palavra da Família Missionária Verbum Dei, em Alvalade.
(Largo João Vaz, 1700-251 Lisboa)
Percurso temático
1. O encontro no coração da existência | 2. A Palavra, lugar do encontro | 3. Deus vem ao nosso encontro
4. Os encontros de chamamento | 5. Os desencontros | 6. Os encontros onde nasce a fé
7. Os encontros com o ressuscitado | 8. Criar oportunidades para o encontro | 9. Retiro de silêncio
Inscrições em: www.catequese.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW1b6OlwdpwEUXoO_P7QuHLmWRm6FbHuh9FCxpNSbaYNJxeg/viewform

