
Reunir	  com	  PAIS	  
Encontro	  com	  Catequistas	  
12	  de	  Novembro	  de	  2011	  
Paróquia	  do	  Candal	  



REUNIR	  COM	  OS	  PAIS	  

No	  início	  do	  ano	  da	  catequese,	  os	  pais	  devem	  ser	  informados	  
sobre	  o	  modo	  como	  se	  vai	  desenrolar	  a	  catequese.	  	  
O	  catequista	  apresenta	  o	  itinerário,	  os	  livros,	  a	  pedagogia,	  etc...	  
Indica	  o	  papel	  que	  os	  pais	  podem	  desempenhar	  na	  formação	  
cristã	  dos	  filhos.	  E	  responde	  às	  perguntas	  práticas	  que	  lhe	  são	  
dirigidas.	  	  
É	  importante	  entregar	  também	  o	  calendário	  das	  celebrações,	  
das	  festas	  e	  das	  reuniões	  durante	  o	  ano.	  



REUNIR	  COM	  OS	  PAIS	  

Se	  os	  grupos	  de	  catequese	  já	  estão	  constituídos,	  cada	  catequista	  
deverá	  encontrar-‐se	  com	  os	  pais	  dos	  seus	  catequizandos.	  	  
Dar-‐lhes	  a	  conhecer	  os	  seus	  dados	  pessoais	  (nome,	  morada,	  
telefone,	  mail...)	  é	  importante	  para	  que	  os	  pais	  possam	  
comunicar	  diretamente	  com	  o	  catequista	  dos	  seus	  filhos	  quando	  
isso	  for	  necessário.	  	  
Aconselhar	  mesmo	  a	  comunicação	  quando	  alguma	  coisa	  
impossibilite	  a	  presença	  do	  filho	  na	  catequese.	  Se	  necessário,	  
atualizar	  os	  dados	  pessoais	  na	  ficha	  de	  cada	  catequizando.	  



Porquê	  as	  reuniões	  de	  pais	  

Os	  catequistas	  reúnem-‐se	  com	  os	  pais	  para	  sublinhar	  a	  
importância	  que	  devem	  dar	  à	  catequese.	  	  



Porquê	  as	  reuniões	  de	  pais	  

Elas	  permitem	  que	  os	  pais:	  
  conheçam	  e	  se	  interessem	  pelos	  restantes	  elementos	  do	  

grupo	  e	  seus	  pais;	  
  se	  ajudem	  reciprocamente	  na	  tarefa	  de	  educadores	  da	  

fé	  dos	  seus	  filhos;	  e	  de	  falarem	  sobre	  si	  mesmos,	  da	  sua	  
fé,	  das	  dificuldades	  e	  alegrias	  de	  acreditar;	  

  tomem	  decisões	  sobre	  algumas	  datas	  e	  a	  organização	  
da	  catequese;	  



Porquê	  as	  reuniões	  de	  pais	  

Elas	  permitem	  que	  os	  pais:	  
  conheçam	  o	  caminho	  feito	  na	  catequese	  pelos	  filhos,	  

nomeadamente	  quando	  estes	  encontros	  envolvem	  os	  pais	  e	  
os	  filhos;	  

  aprofundem	  algum	  tema	  que	  faça	  parte	  da	  caminhada	  
catequética	  dos	  seus	  filhos,	  para	  que	  possam	  mais	  facilmente	  
estar	  preparados	  para	  falar	  com	  eles	  sobre	  o	  assunto	  em	  
questão;	  

  preparem	  momentos	  celebrativos	  importantes	  no	  percurso	  
catequético	  dos	  filhos.	  



Como	  convidar	  os	  pais	  

As	  modalidades	  podem	  ser	  várias,	  mas	  devem	  ser	  sempre	  
calorosas	  e	  precisas:	  por	  telefone,	  no	  contacto	  directo	  (em	  
casa,	  na	  rua,	  nos	  locais	  de	  trabalho:	  são	  o	  melhor	  meio,	  
mas	  não	  exclui	  a	  informação	  escrita),	  por	  carta,	  no	  caderno	  
do	  catequizando	  ou	  no	  jornal	  paroquial...	  



Como	  convidar	  os	  pais	  

Convém	  ter	  o	  cuidado	  de	  especificar	  bem	  o	  local	  do	  
encontro,	  assim	  como	  a	  data	  e	  o	  horário	  (quanto	  possível	  
tendo	  em	  conta	  as	  indicações	  sobre	  a	  melhor	  ocasião	  para	  
a	  realização	  das	  reuniões	  que	  possam	  ter	  sido	  dadas	  no	  
início	  do	  ano,	  e	  dando	  a	  previsão	  da	  hora	  a	  que	  termina).	  
Há	  que	  precisar	  quem	  vai	  preparar	  a	  reunião	  (catequistas,	  
pais,	  sacerdote...)	  e	  quem	  a	  vai	  coordenar.	  



Como	  convidar	  os	  pais	  

Precisar	  bem	  os	  objectivos	  da	  reunião,	  tendo	  em	  conta	  
aquilo	  que	  é	  possível	  fazer,	  respondendo	  a	  três	  perguntas:	  
O	  que	  queremos	  fazer?	  O	  que	  podemos	  fazer?	  
Concretamente,	  o	  que	  faremos?	  
Determinar	  a	  quem	  se	  dirige	  a	  reunião	  e	  prever	  o	  número	  
aproximado	  de	  participantes	  para	  escolher	  o	  lugar	  e	  
preparar	  a	  sala.	  



Como	  convidar	  os	  pais	  

A	  sala	  deverá	  estar	  bem	  preparada:	  limpa,	  com	  temperatura	  
agradável,	  bem	  iluminada,	  com	  cadeiras	  confortáveis,	  mesas	  se	  
necessário,	  elementos	  decorativos...	  Além	  disso,	  ter	  os	  materiais	  
necessários	  e	  verificá-‐los	  (nomeadamente	  os	  meios	  técnicos	  
devem	  ser	  testados	  com	  antecedência).	  
Um	  cartaz	  à	  porta	  indica	  o	  lugar	  e	  a	  hora	  da	  reunião:	  «Reunião	  
de	  pais	  do	  3º	  ano,	  21h00,	  na	  sala	  7»	  
Quem	  coordena	  a	  reunião	  terá	  uma	  «ficha	  sequencial»	  à	  mão:	  
esquema	  com	  o	  desenvolvimento	  da	  reunião,	  intervenientes,	  
materiais	  necessários,	  etc...	  



Um	  modelo	  de	  uma	  carta	  convite	  

Paróquia	  do	  Candal,	  ...	  
	  
Aos	  pais	  do	  Francisco	  
	  	  
Vimos	  convidá-‐los	  cordialmente	  para	  uma	  reunião	  na	  sexta-‐feira,	  dia	  ...	  de	  Dezembro,	  com	  início	  às	  21:30	  
horas	  até	  às	  22:30	  horas.	  
	  
O	  encontro	  terá	  lugar	  na	  sala	  de	  reuniões	  ...	  
	  	  
Objectivos	  da	  reunião:	  
1.	  	  Avaliar	  o	  primeiro	  período	  da	  catequese	  e	  apresentação	  dos	  trabalhos	  desenvolvidos.	  
2.	  	  Preparar	  o	  Natal	  (em	  casa?	  na	  igreja?	  Festa?	  Como?	  Quando?...)	  
	  	  
Para	  advertir	  da	  vossa	  eventual	  impossibilidade	  de	  participar,	  ou	  para	  outras	  informações,	  contactar	  o	  
catequista	  ...	  	  –	  tel:	  9...	  
	  	  
Atentamente	  
Os	  catequistas	  do	  ...	  
	  



AS	  REUNIÕES	  COM	  OS	  PAIS	  

O	  ideal	  seria	  que	  os	  pais	  colaborassem	  amplamente	  com	  
os	  catequistas,	  mas	  isso	  é	  por	  vezes	  difícil.	  	  
É	  importante	  garantir	  pelo	  menos	  alguns	  momentos	  de	  

encontro.	  
	  



Reuniões	  durante	  o	  ano	  

Os	  encontros	  com	  os	  pais	  devem	  ajudar	  os	  pais	  e	  os	  filhos	  a	  
percorrer	  em	  conjunto,	  cada	  um	  a	  seu	  modo,	  um	  caminho	  
de	  fé,	  a	  viver	  uma	  verdadeira	  experiência	  de	  fé.	  Por	  isso,	  é	  
necessário	  que	  os	  encontros	  sejam	  interessantes,	  
participativos,	  agradáveis,	  cativantes.	  Para	  que	  os	  pais	  
participem	  de	  verdade,	  é	  preciso	  que	  quem	  anima	  a	  
reunião	  saiba	  o	  que	  quer	  e	  não	  se	  perca	  nos	  temas	  a	  tratar,	  
aprofundado-‐os	  com	  sobriedade.	  	  



Reuniões	  durante	  o	  ano	  

Fazer	  participar	  significa	  promover	  as	  pessoas	  e	  as	  situações,	  
fazer	  em	  conjunto	  o	  que	  é	  significativo	  para	  todos,	  fazer	  com	  
que	  cada	  um	  possa	  partilhar	  os	  seus	  talentos.	  
É	  importante	  dar	  aos	  encontros	  continuidade	  e	  organicidade.	  
Não	  nos	  devemos	  contentar	  com	  encontros	  esporádicos	  e	  
ocasionais:	  por	  princípio,	  deve	  oferecer-‐se	  a	  possibilidade	  de	  um	  
percurso	  sistemático,	  com	  a	  apresentação	  de	  um	  projecto	  sério	  
e	  claro,	  que	  tenha	  em	  conta	  as	  circunstâncias	  do	  grupo	  a	  que	  se	  
dirige.	  



Reuniões	  durante	  o	  ano	  

Os	  itinerários	  dos	  pais	  poderão	  integrar-‐se	  com	  os	  dos	  
filhos	  em	  alguns	  momentos	  oportunos,	  nos	  quais	  os	  pais	  
reconhecem	  e	  assumem	  as	  suas	  responsabilidades	  de	  
primeiros	  educadores	  da	  fé	  dos	  seus	  filhos,	  e	  estes	  por	  
vezes	  se	  tornam	  «mestres»	  dos	  seus	  pais.	  A	  atenção	  á	  
família	  no	  seu	  conjunto	  é	  um	  elemento	  a	  valorizar	  na	  
catequese.	  



Reuniões	  durante	  o	  ano	  

Os	  percursos	  a	  propor	  aos	  pais	  podem	  ser	  de	  dois	  tipos:	  
itinerários	  de	  evangelização,	  para	  quem	  se	  re-‐aproxima	  da	  
fé	  e	  da	  comunidade;	  e	  itinerários	  de	  formação,	  para	  quem	  
faz	  um	  percurso	  mais	  estruturado	  para	  um	  
aprofundamento	  progressivo	  de	  conhecimento	  da	  
proposta	  cristã	  e	  de	  envolvimento	  na	  comunidade.	  



As	  celebrações	  

Oitinerário	  catequético	  prevê	  algumas	  celebrações	  a	  
realizar	  na	  comunidade,	  mas	  também	  celebrações	  a	  
realizar	  com	  o	  grupo,	  na	  sala	  de	  catequese.	  	  
São	  óptimas	  ocasiões	  para	  entrar	  em	  contacto	  com	  os	  pais.	  
Encontrar	  os	  pais,	  saudá-‐los,	  falar	  um	  pouco	  com	  eles.	  
Motivá-‐los	  a	  estar	  presentes,	  convidando-‐os	  
pessoalmente,	  podendo	  dar	  mesmo	  alguma	  solenidade	  a	  
esse	  convite.	  

	  



Programar	  uma	  reunião	  

As	  reuniões	  podem	  ser	  feitas	  de	  diversos	  modos,	  segundo	  
os	  objectivos	  próprios	  de	  cada	  uma.	  	  
Entre	  os	  muitos	  modelos	  possíveis,	  alguns	  são	  mais	  
comuns:	  

  Modelo	  de	  conferência:	  falar	  aos	  outros;	  
  Modelo	  de	  discussão:	  confrontar	  ideias;	  
  Modelo	  de	  deliberação:	  decidir	  em	  conjunto.	  



Programar	  uma	  reunião	  

Dependendo	  dos	  objectivos,	  também	  o	  modelo	  varia...	  
Mas	  uma	  reunião	  para	  desenvolver	  a	  reflexão	  sobre	  um	  
tema	  pode	  seguir	  o	  esquema	  que	  se	  apresenta.	  	  
É	  importante	  que,	  com	  o	  convite	  para	  a	  participação,	  
também	  esteja	  claro	  o	  assunto	  que	  irá	  ser	  tratado.	  



Esquema	  (possível)	  

Acolhimento	  –	  cerca	  de	  10	  minutos:	  
Sala	  bem	  preparada,	  catequistas	  a	  receber	  os	  pais.	  

Lançamento	  –	  cerca	  de	  10	  minutos:	  
À	  hora	  prevista,	  o	  animador	  saúda	  os	  pais	  e	  agradece	  a	  sua	  
presença.	  	  
Sublinha	  a	  importância	  desta	  presença,	  quer	  para	  os	  catequistas,	  
quer	  para	  os	  seus	  filhos.	  	  
Fazem-‐se	  as	  apresentações	  dos	  participantes.	  	  
Recordam-‐se	  os	  objectivos	  da	  reunião	  e	  indica	  a	  forma	  como	  irá	  
decorrer.	  



Esquema	  (possível)	  

Pequenos	  grupos	  –	  cerca	  de	  15	  minutos:	  
Discussão	  a	  partir	  de	  algumas	  questões	  referentes	  ao	  tema	  da	  
reunião.	  

Plenário	  –	  cerca	  de	  15	  minutos:	  
Responder	  às	  questões,	  reformulando-‐as	  e	  pedindo	  o	  parecer	  dos	  
participantes.	  	  
Pode	  distribuir-‐se	  uma	  folha	  de	  apoio.	  	  
No	  caso	  de	  se	  estar	  a	  preparar	  uma	  celebração	  na	  paróquia,	  dar	  a	  
conhecer	  o	  que	  está	  previsto,	  e	  o	  que	  compete	  a	  cada	  um	  preparar.	  



Esquema	  (possível)	  

Conclusão	  –	  cerca	  de	  10	  minutos:	  
Oração,	  com	  algum	  material	  previamente	  preparado,	  ou	  de	  forma	  
espontânea.	  	  
Indicar	  o	  que	  está	  previsto	  para	  o	  próximo	  encontro,	  recordando	  a	  
data,	  horário	  e	  tema.	  	  
Procurar	  terminar	  à	  hora	  prevista.	  



Depois	  da	  reunião	  

Fazer	  a	  avaliação:	  	  
  Atingiram-‐se	  os	  objectivos?	  	  
  Como	  foi	  a	  participação	  dos	  pais?	  	  
  O	  que	  ajudou	  e	  o	  que	  dificultou	  a	  sua	  participação	  durante	  a	  

reunião?	  	  
  Ficaram	  assuntos	  pendentes	  a	  abordar	  futuramente?	  	  
  Os	  catequistas	  acolheram	  bem	  os	  pais?	  	  
  Cada	  um	  fez	  o	  que	  estava	  previsto?	  	  
  Que	  dificuldades	  se	  encontraram?	  	  
  Como	  melhorar	  para	  a	  próxima?	  



A	  avaliação	  por	  parte	  dos	  pais	  

No	  fim	  do	  ano,	  o	  grupo	  de	  catequistas	  pode	  apresentar	  aos	  
pais	  um	  breve	  questionário	  para	  conhecer	  as	  suas	  
impressões	  e	  comentários	  sobre	  o	  ano	  catequético	  que	  
termina	  e	  tirar	  daí	  algumas	  consequências.	  	  



A	  avaliação	  por	  parte	  dos	  pais	  

Algumas	  questões	  para	  a	  avaliação:	  
  O	  vosso	  filho	  gostou	  dos	  encontros	  de	  catequese?	  	  
  O	  que	  descobriu	  de	  mais	  importante	  ao	  longo	  deste	  ano?	  
  As	  actividades	  propostas	  foram	  motivadoras?	  
  Ele	  gostou	  dos	  momentos	  de	  oração	  e	  de	  celebração?	  
  Em	  casa,	  o	  diálogo	  entre	  pais	  e	  filhos	  sobre	  os	  temas	  aprofundados	  na	  

catequese,	  foram	  enriquecedores?	  Porquê?	  
  Gostaram	  dos	  encontros	  com	  os	  pais?	  	  
  O	  que	  esperam	  desses	  encontros?	  



Que	  fazer	  com	  os	  pais	  que	  não	  
participam?	  

A	  ausência	  dos	  pais	  é	  uma	  experiência	  desagradável	  para	  
os	  catequistas	  que	  desejam	  uma	  participação	  mais	  ativa.	  
Pode	  ver-‐se	  porque	  motivo	  faltam:	  	  

  famílias	  desunidas,	  que	  se	  sentem	  em	  situação	  «irregular»	  
diante	  da	  Igreja;	  	  

  estrangeiros	  com	  diferentes	  hábitos	  de	  vida;	  	  
  pessoas	  que	  não	  se	  sentem	  bem	  a	  falar	  da	  sua	  fé;	  	  
  pessoas	  que	  se	  que	  pela	  sua	  condição	  de	  vida	  ou	  a	  sua	  história	  

pessoal	  se	  afastaram	  da	  Igreja...	  



Que	  fazer	  com	  os	  pais	  que	  não	  
participam?	  

Procurar	  outros	  modos	  para	  os	  encontrar:	  	  
  telefonar	  ou	  fazer	  uma	  visita	  a	  casa;	  	  
  convidar	  para	  um	  encontro	  em	  caso	  do	  catequista;	  
  organizar	  um	  momento	  de	  convívio	  sem	  tema	  de	  trabalho...	  

	  
Se	  alguns	  pais	  expressam	  o	  desejo	  de	  um	  aprofundamento	  
no	  campo	  da	  fé,	  encaminhar	  para	  a	  Catequese	  com	  
Adultos,	  na	  paróquia,	  na	  vigararia...	  


