Secretariado Nacional da Educação Cristã
Departamento de Educação Moral e Religiosa Católica

História de um Afeto Divino
Proposta de planificação de aulas de EMRC sobre a narrativa dos acontecimentos de Fátima
No ano de 2017 celebra-se o primeiro centenário das aparições de Nossa Senhora, em Fátima. É
inquestionável o impacto religioso e sociocultural que a “experiência religiosa” das crianças Lúcia,
Jacinta e Francisco teve sobre Portugal e mesmo para além das suas fronteiras.
Fátima atrai pessoas, grupos e estilos de vida muito diversificados: crentes cristãos e não cristãos, não
crentes, espiritualidades marcadas por forte religiosidade popular e cristãos em busca de formação,
intelectuais cristãos, artistas, crentes ou não, em busca de uma possível experiência da
transcendência. (Cfr.http://www.fatima.santuario-fatima.pt/files/upload/centen%C3%A1rio/Programa_Centenario.pdf)
Enquanto fenómeno humano e lugar de experiência religiosa, Fátima é uma HISTÓRIA de um AFETO
DIVINO. A celebração centenária é, para nós educadores cristãos, uma oportunidade para reavivar a
consciência da atualidade da sua mensagem.
É neste contexto que o Secretariado Nacional da Educação Cristã se associa ao Santuário de Fátima
para, junto dos alunos de Educação Moral e Religiosa Católica, apresentar e reflectir sobre a narrativa
dos acontecimentos de Fátima.
São propostas pedagógicas e didáticas com o objetivo de serem um contributo para que, neste
ambiente mobilizador do centenário e da vinda do Papa Francisco, melhor se alcancem algumas das
metas curriculares da nossa disciplina.
Os recursos apresentados, para dois tempos lectivos, foram elaborados a pensar nos seguintes conjuntos de alunos: 1º e 2º
anos do 1º ciclo do EB; 3º e 4º anos do 1º ciclo do EB; 2º ciclo do EB; 3º ciclo do EB; Ensino Secundário.
Os planos de aula omitem intencionalmente a coluna da avaliação formativa atendendo à especificidade do conteúdo e à
necessária flexibilidade da leccionação.

Aconselhamos vivamente a leitura dos seguintes documentos:
Catecismo da Igreja Católica: nºs 484-507.
Cardeal J. Ratzinger, Comentário Teológico. In Congregação Para a Doutrina da Fé,
A Mensagem De Fátima.

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626
_message-fatima_po.html
Conferência Episcopal Portuguesa, “Carta Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa no Centenário
das Aparições de Nossa Senhora em Fátima - Fátima, Sinal de Esperança para o nosso tempo” (8 de
dezembro de 2016).
http://www.conferenciaepiscopal.pt/v1/fatima-sinal-de-esperanca-para-o-nosso-tempo/
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