
 
 
Olá!  
 
Hoje a minha catequista voltou a “melgar-me” a 
cabeça! Disse-me que o meu nome me fica mesmo 
bem: Pedro, duro como uma pedra… Na verdade, é 
difícil aceitar o que não consigo compreender… E 
nestas coisas da fé, há tanta coisa que ainda não 
percebo! É verdade que às vezes sou eu a “melgar-   
-lhe” a cabeça a ela com as minhas dúvidas e 
questões, a atirar as minhas pedras. 
 
Lá na escola, alguns dos meus colegas não andam na 
catequese e até gozam comigo. Também não é fácil 
responder-lhes se tenho mais dúvidas que certezas. 
Por vezes até digo aos meus pais que não me 
apetece continuar, mesmo que saiba que entretanto 
faço o Crisma e depois estarei por minha conta. Para 
dizer a verdade, isso também me “assusta” um 
bocadito, porque nem sempre sei que rumo dar à 
minha vida… E não tenho muitos outros lugares 
onde possa pensar e falar sobre algumas destas 
questões que a catequese levanta. Até já me 
falaram de continuar no grupo de jovens, ou a 
colaborar numa proposta de voluntariado ou 
mesmo no grupo coral, uma vez que toco viola… Se 
aceitar, o que vão de dizer os meus amigos e colegas 
de escola, que há muito abandonaram a Igreja e não 
querem saber de Deus para nada. Está-se mesmo a 
ver! Seria gozado, criticado… e sei lá que mais! 
 
Entretanto chegou um convite para uma atividade: 
«I-Challenge: o desafio de ser Igreja». O encontro 
para os grupos do 9º e 10º anos da catequese. Vou 
arriscar aceitar este desafio, naquela de ver a “cena” 
e perceber se meto uma pedra sobre o assunto… 
Vem também. Pelo menos será um dia diferente 
com montes de jovens por lá! 
 
Conto contigo, 

Pedro 

Cor das Vigararia: 
 

Batalha: vermelho 
Colmeias: amarelo torrado 

Fátima: amarelo 
Leiria: laranja 

Marinha Grande: verde 
Milagres: azul escuro 
Monte Real: azul claro 

Ourém: branco 
Porto de Mós: lilás 
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Constituição dos grupos: 
- Entre 6 e 10 elementos (n.º recomendado: 8)  

do 9.º ano e/ou do 10.º ano da catequese da 
mesma Paróquia/Centro de Catequese; 

- Cada grupo terá um catequista/animador  
a acompanhá-lo. 

 

Preparação da atividade: 
O grupo, antes do ENDIAD, realiza um encontro 
prévio no qual aprofunda os desafios que os jovens 
sentem para se afirmarem e viverem como cristãos 
(as “novas perseguições”) e prepara os materiais 
necessários para o encontro: 
1. Escolhe o nome do grupo; 
2. Personaliza as pedras individuais de cada 

elemento e a pedra do grupo; 
3. Confirma que pelo menos um elemento do grupo 

tem uma aplicação no telemóvel para ler Código 
QR; 

4. Assegura que pelo menos um elemento do grupo 
tem a possibilidade de gravação de pequenos 
vídeo no telemóvel, durante a atividade; 

5. Faz um estandarte/bandeira para identificar o 
grupo. 

 

Exemplos de estandartes/bandeiras: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema geral do encontro prévio: 
- Lançamento da história do Pedro; 
-  Texto bíblico: At 7, 54 – 8, 3. 9, 1-6; 
- Aprofundamento do tema: Os jovens e o desafio de 

ser Igreja; 
- Oração comum; 
- Preparação das tarefas do grupo. 
 

A proposta para o encontro prévio, a ficha de 
inscrição e outros materiais necessários estão 
disponível em: 

 

https://endiad9e10.blogspot.com 

Inscrições: 

- Até 10 de fevereiro de 2020; 
-  On-line em:  
 https://forms.gle/BaxQ41rK5SB67XFx9  
- Ou enviar a ficha de inscrição por e-mail, com os 

dados inseridos no documento em Word, em 
formato editável, para: 
endiadolescentes@gmail.com  
 

 Serviço Diocesano de Catequese 
 Seminário Diocesano, 2414-011, Leiria.  
 Tel. 244825168 | 935637000 
 

-  Preencher todos os campos pedidos na ficha 
de inscrição (apenas o primeiro e último 
nome, e o número de identificação fiscal - 
dados  
necessários para o seguro); 

-  Enviar o valor da inscrição para a morada  
indicada, ou por transferência bancária (NIB: 
PT50 0010 0000 10730640001 14; juntar 
o comprovativo da transferência bancária 
juntamente com a ficha de inscrição para o 
endereço de e-mail indicado). 

 

Valor da inscrição: 
- 2,50€ por elemento (excluindo adultos); 

- A inscrição inclui seguro para a atividade; 
- No caso da paróquia já ter seguro de 

atividades, a inscrição tem um valor de 1,50€ 
por elemento. 

 

Almoço: 
- O almoço é volante e da responsabilidade de 

cada participante. 
 

Outros catequistas/animadores  
ou pais que participam na atividade: 

- Além do catequista que acompanha o  
grupo podem inscrever-se outros adultos; 

- Os pais que desejarem permanecer em Ourém 
durante o tempo da atividade, podem 
participar na celebração da Eucaristia, 
acompanhar os grupos durante o almoço, e 
fazer, individualmente ou em pequenos 
grupos, um percurso pela cidade de Ourém. 

 

endiadolescentes@gmail.com 

 
 
O ENDIAD 9&10, Encontro Diocesano de 
Adolescentes dos grupos do 9.º e do 10.º 
anos da Catequese da diocese de Leiria-
Fátima, lança-te o desafio de te deixares 
encontrar com Jesus no caminho das tuas 
buscas e interrogações. 
 

Neste «I-Challenge» vais conhecer jovens 
que aceitaram o “risco” de se 
comprometerem, e vivem a alegria de ser 
Igreja na sua diversidade de 
manifestações.  
 

Podes também encontrar tantos outros 
jovens que, como tu, vão participar nesta 
aventura, num dia de festa, na alegria de 
acreditar em Deus que nos chama e 
desafia! 
  

7 de março de 2020 
Ourém, das 9h às 18h 

 

 

Horário e programa: 
09h00:  «Partida» 

 Check-in no Centro de Negócios 

09h30:  «A caminho de Damasco» 
  Atividade em equipa 

11h30:  «O Encontro» - Eucaristia, 

  presidida pelo Sr. D. António 
 Marto, no Centro de Negócios 

13h00:  «Farnel» Almoço volante 

14h00:  «Caminhos de vida e serviço»  
 Atividade em equipa  

17h00:  «Pedras vivas»  
 Festa 

18h00:  Conclusão,  
 no Centro de Negócios 

http://www.endiba.blogspot.com/
https://forms.gle/BaxQ41rK5SB67XFx9

