
Catequese de Adultos 
 
1) Talvez um dos maiores problemas da Igreja do nosso tempo seja a 
falta de formação do povo cristão. Na verdade a maioria das pessoas 
diz-se cristã, até frequenta os sacramentos mas quando se trata de 
explicar a sua fé e de a defender face aos argumentos exteriores, não 
sabe o que dizer.  
 
2) Além deste facto, deve dizer-se também que a sociedade em que 
vivemos aposta muito na educação, cultura, formação profissional... Se 
a Igreja e os cristãos não optarem pelo mesmo caminho então ficarão 
irremediavelmente atrasados no que respeita às razões da sua fé. 
 
3) Temos de deixar definitivamente de lado a ideia infantil de que a 
catequese é "coisa de crianças". A formação cristã nunca está terminada. 
 
 
O que é a Catequese de Adultos? 
 
A formação cristã de adultos é a forma principal de catequese na ordem da transmissão da fé. O seu 
objectivo fundamental é o amadurecimento da fé ou seja a adesão à fé e não apenas o seu conhecimento 
ou compreensão. 
A formação cristã de adultos pretende ser: 
 
1) Um ensino sistemático e essencial  
(dá uma visão global e actualizada do cristianismo com especial incidência na Bíblia Sagrada). 
 
2) Iluminadora da vida concreta das pessoas nas várias dimensões: pessoal, moral, espiritual... 
(confrontar a mensagem de Cristo com a experiência de cada um).   
 
A quem se destina esta formação? 
 
*Destina-se a todos os adultos ou jovens que queiram  
aprofundar a fé. 
  
* Está aberto também para quem já recebeu o Sacramento do Crisma 
 
* Quem não fôr crismado, pode aproveitar os encontros para se preparar para este sacramento. Estes 
têm que frequentar assiduamente o programa de formação de 2 anos. Era bom, pois, que os jovens e não 
só, que estão nesta situação, não descurassem a oportunidade que lhes é oferecida. Entretanto só 
podem inscrever-se aqueles que tenham completado 16 anos. Quem desistiu da catequese deve também 
frequentar estes encontros.  
 
Organização:  
 
* Serão encontros quinzenais de pequenos grupos. O número total de encontros é de mais ou menos 24 
distribuídos ao longo de 2 anos.  
 
* Os encontros serão realizados aos Sábados às 21.00h e terão uma duração máxima de 1:30h. 
 



 
Inscrições: 
 
Quem estiver interessado em participar neste projecto deve 
comparecer na primeira reunião fazendo aí a sua inscrição. 
 
Data de Início: 
 
A data para início destas actividades é o dia 28/11/2009, às 
21.00h na Cripta da Igreja Nova 
 
Datas da Catequese de Adultos  - 1º ano 
(S. Martinho de Bougado) 
 
DIAS  TEMAS  
28/11  Apresentação / Celebração  
12/12  Tema 1 - O que é ser cristão? 
02/01  Tema 2 - Existência histórica de Cristo  
16/01  Tema 3 - Cristo é Deus  
30/01  Tema 4 - A existência de Deus 
13/02  Tema 5 - A Bíblia (introdução) 
27/02  Tema 6 - Antigo Testamento  
13/03  Tema 7 - Novo Testamento  
27/03  Tema 8 - A fé 
10/04  Tema 9 - A Igreja 
17/04  Tema 10 - A Oração 
23/04 (Sexta) Encontro final / Avaliação 


