IGREJA DOMÉSTICA
Catequese Digital 2020

Utilizar as tecnologias para
ativar a Igreja doméstica –
Primeiro Anúncio

1. PRINCÍPIOS
ORIENTADORES

Independentemente do tipo
de catequese (presencial, à
distância ou mista)

Integração no projeto
Catequese Digital 2020

CARACTERÍSTICAS:

Aplicável em qualquer contexto de catequese: presencial,
online ou mista

2. MODELO DE
ORGANIZAÇÃO

O modelo oferece soluções adaptativas à realidade de cada
grupo e pode ser evolutivo dependendo da resposta de cada
família

A catequese é orientada pelo catequista, os pais são
“chamados” a fazer pequenas intervenções

Catequese em contínuo nas épocas festivas partilhar a
forma como cada família vive a quadra

2. MODELO DE
ORGANIZAÇÃO
MODELO:
Uma catequese por mês com o
envolvimento dos pais. Em
cada trimestre teríamos que
propor 3 catequeses: 2
(programática) catecismo + 1
de tempo litúrgico (Natal,
Páscoa e Pentecostes)
Sugestões para trabalhar as
catequeses por etapas do
itinerário catequético:

Etapa
Experiência
Humana



Ação
Colaboração indireta – interpelação
feita aos pais e os filhos transmissores



Colaboração direta em “real”–
convite aos pais para participarem na
catequese (na experiência humana.
P.e. contar uma história de vida, das
suas famílias, ser entrevistado, …)



Colaboração direta em “partilha”–
utilizar uma ferramenta (fórum, blog,
…) para partilhar experiências,
opiniões,…

Etapa

2. MODELO DE
ORGANIZAÇÃO

Ação

Palavra



Colaboração participativa – fazer a reflexão, fazer uma
dramatização, um vídeo, um cântico,…

Expressão
de Fé



Colaboração pós-catequese –
o Feedback – resultante da experiência humana
trabalhada em catequese
o Compromisso – pedido para uma ação no contexto da
catequese que envolva coisas do dia-a-dia, mas dotála de um significado diferente (p.e. ir às compras e
sorrir para o vendedor ou falar com o caixa, fazer
uma refeição e pensar em quem trabalhou para os
alimentos nos chegarem à mesa, …)
o Reflexão – enviar os ensinamentos que as crianças
partilharam (fazer vídeos com as perguntas que as
crianças nos fazem e distribuir aos pais) e pedir
comentários e respostas aos vários pais (p.e. porque é
que os adultos não têm tempo de ir à missa – as
crianças fazem-nos perguntas mais interessantes)

ABORDAGENS POR NÍVEIS DE
ENVOLVIMENTO

3. COMO OPERACIONALIZAR

Portal dos Conteúdos (Catequese.net)
Indicações Gerais
Seleção de catequeses por volume/bloco

4. INTEGRAÇÃO
IGREJA DOMÉSTICA
NA CATEQUESE
DIGITAL

Para cada catequese da Igreja Doméstica serão
disponibilizados conteúdos/orientações para cada
etapa do itinerário catequético

Integração com o plano de Formação
Irá ser disponibilizada formação nas diversas
ferramentas (p.e. inquéritos, blogs, gravação de vídeo,
manipulação de vídeo, … ) para apoiar o catequista
a fazer catequese com a Igreja Doméstica utilizando
os meios digitais

