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A notícia de um santo brasileiro 
já é motivo suficiente de 
comemoração para nós, mas, 
no caso de São José de Anchieta, a alegria deve ser 
multiplicada por 10, 100, 1.000 e por aí vai... Anchieta 
foi um desbravador que marcou a história do Brasil, 
abriu caminhos e fundou cidades importantes (como 
São Paulo), evangelizou numa terra desconhecida e, 
graças a essa doação total a sua vocação, colaborou 
para a formação de uma nação católica, Terra de 
Santa Cruz. E a CNBB está o nomeando Padroeiro dos 
Catequistas: mais alegria para nós!

Estávamos trabalhando numa outra pauta para a 
edição de abril e optamos por mudar radicalmente 
em função deste momento importante da Igreja. A 
canonização de São José de Anchieta trouxe além de 
um santo tão esperado, um santo para os catequistas. 
Então o Moacir, jornalista responsável pela revista 
Sou Catequista e assessor de imprensa da Província 
Franciscana, fez os seus contatos para nos trazer 
“quentinha” essa novidade.

Nossa revista chega a 5ª edição com 104 páginas, 
novos colunistas e a intenção de ser cada vez mais 
interativa. Estamos conversando diretamente com os 
colunistas para trazer os conteúdos da melhor forma, 
por isso também é muito importante que nos dê o 
feedback (pelo e-mail contato@soucatequista.com.
br) sugerindo ideias e melhorias.

A partir de agora, oficialmente, a revista será 
publicada bimestralmente (a próxima edição sairá 
em julho!). Vimos que o processo de uma revista 
interativa com mais de 100 páginas demanda tempo 
e queremos dar o nosso melhor por ela. Até a próxima 
edição teremos como novidade um sistema de cursos 
on-line para catequistas com os nossos colunistas 
para o aprofundamento dos temas que tratamos aqui. 
Até lá informaremos os detalhes sobre o acesso.

Agradeço a todos os leitores, especialmente os que 
têm nos auxiliado na divulgação da revista, e que 
Deus nos abençoe neste trabalho de capacitação e 
fomento da Pastoral Catequética no Brasil!

Sérgio Fernandes 
Direção geral
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COMENTÁRIO SOBRE O
APLICATIVO NA APPSTORE:

                                < CLIQUE AQUI

A SUA AVALIAÇÃO NOS AJUDA A 
MELHORAR DE POSIÇÃO NO RANKING 
E TER MAIS DESTAQUE NAS LOJAS.
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Hoje, considero um Domingo bem 
abençoado. Estava procurando materiais 

para compor a reunião que farei nesta 
semana com as catequistas (sou 

coordenadora da Catequese) e deparei- 
-me com a Revista Sou Catequista.

Que presente! Baixei as 4 edições e não 
consigo parar de ler. Só tenho a agradecer. 

Espero poder compartilhar ainda muitas 
informações. Obrigada!!!

Andrea Pires de Siqueira 

 Parabéns a todos os envolvidos nesse 
projeto, a revista Sou Catequista 
é espetacular! Deus vos abençoe 

sempre mais!
Nilza Galeano 

PARABÉNS!!! Esse projeto é um 
instrumento imprescindível para as 

pessoas que se doam nessa Pastoral tão 
amada!!! MUITO OBRIGADA AMIGOS!!!

Adelorme Ferreira

A revista é muito boa. Bonita, colorida, 
conteúdo adequado, ilustrações, 

referências e sempre inovando. 
Conciliando tradição e modernas 

ferramentas de tecnologia de informação 
e comunicação. Eu baixei todas e as 

leio no meu celular quando estou indo 
para o trabalho, pela manhã, no metrô! 

Excelente. Recomendo.
Ana Maria Lima

Srs, obrigada por me deixar informada. 
Obrigada pelo belíssimo trabalho de 

vocês, isso nos ajuda e muito em nossa 
caminhada catequética. 

Sandra Mara da Silva



ESTE PROJETO 
CONTINUA CRESCENDO E 
CHEGANDO A + PESSOAS:

14.780 
assinantes

690.530 
visualizações de páginas

19.880
seguidores no Facebook

4.615 
visitantes únicos/dia no site

ENVIE SUA
MENSAGEM PARA
contato@soucatequista.com.br
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Quero parabenizar toda equipe da “Revista 
Sou Catequista” pelo excelente trabalho 
apresentado ao público. Com certeza é de 
grande incentivo, orientação e apoio as 
comunidades. Parabéns pela qualidade!! 
Marlei

Galera, que descoberta foi esta revista! 
E ainda de grátis! Rsss. Obrigado mesmo 
pela dedicação de vocês. Faço votos que 
o projeto cresça cada vez mais para que 
nos ajude nessa missão de evangelizar os 
pequeninos. Meu pároco quem indicou.
Jefferson Silveira

Liguei na agência Minha Paróquia 
perguntando quano irão imprimir a revista. 
Disseram que é apenas digital mesmo. 
Eu bem que queria que fosse impressa!!! 
Agradeço o trabalho de vocês e peço a 
Deus que continuem firmes.
Maria Izilda Farias

Fico ansiosa sempre que meu tablet apita 
avisando que chegou a nova edição. Essa 
sobre a CF ficou espetacular! Pena que 
não teve aquela seção sobre cinema, 
espero que volte. Estou indicando a revista 
no Facebook para as catequistas de minha 
comunidade. Até teve um dia que nos 
reunimos para ler juntas no tablet que 
ganhei de Natal.
Aline Magalhães Costa





CONCORRA AO SORTEIO DO LIVRO

 CATEQUESE INFANTIL
(EDITORA AVE-MARIA).

Basta clicar no link da promoção para adquirir
o seu cupom, CURTIR a nossa fanpage

e COMPARTILHAR o link para os seus amigos.

Sorteio: 20 de maio

Acesse sorteiefb.com.br/tab/promocao/336678
Atenção: antes da divulgação do resultado, será verificado se o sorteado

realmente compartilhou a promoção em seu perfil; caso contrário,
será feito um novo sorteio.

Acesse o site
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 FéConversão
e

por Pe. José Alem



I
niciamos uma série de artigos para 
favorecer o crescimento na graça e no 
conhecimento de Cristo (2Pe 3,18).

A missão da Igreja é a mesma de Jesus, 
anunciada logo no início em Sua 
experiência junto a João Batista, que O 
introduz na vida pública. Jesus começa 
Sua missão proclamando aquilo que será 
Seu projeto de vida, Sua missão e o convite 
único e original que Ele tem a oferecer 
a todos: “Convertam-se e creiam no 
Evangelho” (Mc 1,14).

Tudo o que a Igreja faz na liturgia, na 
pastoral e catequese, nos diversos 
serviços, tem esse objetivo: chamar todos a 
converterem-se e a acreditarem em Jesus, 
Palavra única, viva, verdadeira, encarnada 
de Deus Pai.

É nesse contexto, e somente nessa 
motivação, e com essa finalidade que cada 
cristão deve entender sua presença e suas 
diversas atividades na Igreja. Tudo deve 
ser expressão de um processo contínuo de 
conversão, de aprender a crer de maneira 
nova e renovadora no que Jesus revela: 
Ele, como Caminho, Verdade e Vida. 

Somos cristãos em desenvolvimento. 
Não estamos convertidos totalmente. A 
conversão é um processo permanente 
e ininterrupto. Esse processo supõe 
aceitação, decisão, escolhas e ações 
concretas para ir ao encontro de Jesus e 
caminhar com Ele aprendendo com Sua 

vida e Suas palavras a nos tornamos filhos 
de Deus no sentido mais belo e pleno 
dessa expressão.

Isso supõe a decisão livre e responsável de 
cada um. Ninguém pode decidir por outra 
pessoa. Cada indivíduo na sua condição 
pessoal, mesmo nas diversas etapas da 
vida, infância, adolescência, juventude, 
maturidade, é sempre desafiado a 
continuar o processo de conversão e 
vivência da fé.

A conversão implica aspectos diversos que 
fazem parte da personalidade de cada um. 
Todos assimilamos ideias, pensamentos, 
verdadeiros ou falsos, que motivam nossas 
vidas e influenciam nosso modo de pensar, 
de sentir, de agir, de entender a vida, 
o mistério da fé. Conversão, portanto, 
implica converter nosso modo de pensar, 
em primeiro lugar, que seja sempre mais 
aberto e inspirado na verdade e na vida 
revelada por Jesus.

Mas também somos influenciados por 
nossos sentimentos e nossas emoções, 
por vezes puras e verdadeiras, por vezes 
carregadas de expressões egoísticas e 
imaturas que interferem fortemente em 
nosso modo de pensar e agir, de conviver 
conosco, com as pessoas, com a vida e 
com Deus. A conversão implica também a 
transformação de nossos sentimentos e de 
nossas emoções para que aprendamos a 
amar, a viver a compaixão e a misericórdia 
como expressão de pessoas livres como 
Jesus, que age por amor, sendo amor.

13

Catequistas, A paz do Senhor Jesus esteja com vocês.
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Há, porém, uma expressão bem concreta 
que revela quem somos. São os nossos 
comportamentos, o nosso modo de agir. O 
que pensamos e o que sentimos se expressa 
no que fazemos, nas nossas atitudes e 
reações. Para mudar nosso comportamento 
é preciso mudar nossos pensamentos e 
nossos sentimentos. A conversão é um 
processo que “vem” de dentro para se 
expressar em atitudes concretas novas. 
Se prestarmos bem atenção, vamos ver 
que agimos de determinado modo porque 
pensamos de determinado modo e assim 
também sentimos. Mudar por fora não 
revela conversão autêntica e nem garante 
que sejamos fiéis.

Entendamos, pois, que toda ação da Igreja, 
e a catequese muito especialmente, é 
um processo permanente de conversão 
e de fé. Converter para crer. E crer para 
viver. Viver uma nova vida tendo como 
mestre Jesus, homem livre que ama e 
ensina a amar com Seus ensinamentos, 
sentimentos e, sobretudo, com Suas 
atitudes e comportamentos.

Catequista, entenda assim que seu 
trabalho é um meio de educar as pessoas, 
sejam crianças, adolescentes, jovens 
ou adultos, a se converterem. A ser 
tornarem “homens novos”. Para isso cada 
catequista, assim como todo agente de 
pastoral, cada ministro ordenado da Igreja, 
cada membro da comunidade cristã, é 
desafiado a todo dia viver intensamente 
o processo de conversão, superando tudo 
aquilo que é expressão do “homem velho”, 
símbolo da pessoa escrava de ideias, 

sentimentos e comportamentos que ainda 
não conhecem Jesus e não encontram 
Nele o Caminho da liberdade, a Verdade 
que liberta, a Vida plena.

Pense com gratidão na sua missão de 
catequista, o quanto ela é bela, necessária 
e desafiadora. Começando por você, 
catequista. Que se encante cada dia com 
o convite de Jesus a segui-lo, como vemos 
tantos exemplos nos Evangelhos.

Assim, vamos reconhecer que o desejo 
mais profundo e oculto de nossas vidas 
encontra sentido e realização na verdade 
que é Jesus, que nos ensina a refazer a 
nossa história pelo caminho do amor.

Toda a catequese é um processo de 
educação no sentido mais profundo 
e pleno da palavra. É muito mais do 
que transmissão de conhecimentos e 
informações. Educar é libertar nossas 
ideias e sentimentos permitindo que 
o nosso ser mais profundo expresse e 
reconheça aquilo a que mais aspira: amar. 
É a isso que Jesus convida a viver e foi 
para isso que Ele veio ao mundo. Sua vida 
foi toda amor e deixou como resposta a 
aspiração mais profunda de nossa vida, o 
convite a amar-nos uns aos outros, como 
Ele nos ama (Jo 15,12).

Esse é o programa de Jesus – converter-
se para amar e assim viver a fé como 
descoberta, aceitação dessa nova maneira 
de pensar, sentir e agir e, assim como 
Ele, “perfeitos como o nosso Pai celeste é 
perfeito” (Mt 5,48)

PALAVRA DO CONSULTOR



Pe. José Alem
Sacerdote membro da Congregação dos Missionários Filhos do 

Imaculado Coração de Maria. Educador e comunicador, Professor 
de Filosofia, Espiritualidade, Comunicação, Psicologia da Religião. 

Especialista em Logoterapia. Filósofo clínico.  Assessor de cursos 
e formação através de palestras, retiros, encontros, oficinas. 
Escritor e assessor de projetos de comunicação e educação.
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Faça uma revisão de vida e veja quais as ideias, os sentimentos e as atitudes que 

 Jesus revela de Sua vida e convida, quem O quiser seguir, a viver. 

Aí está o programa para todo catequista e todo catequizando.

Sugestão: 
Leia atentamente o 

capítulos 5, 6 e 7  
do Evangelho de  

São Mateus. Toque para ler os capítulos

5 6 7
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O meu 

chamado
Por Renata Schmitz
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o meu chamado para assumir a vocação 
de catequista teve dia, hora e local 
para acontecer... Mas o meu “sim” 

levou algum tempo para chegar. E assim 
aconteceu.

Em 2007, enquanto participava de mais 
um missa com a comunidade brasileira na 
cidade de Sommerville, próximo a Boston, 
nos Estados Unidos, o padre perguntou 
quem gostaria de ajudar na catequese, 
pois estavam precisando de catequistas. 
Olhei para meu marido e disse que 
gostaria de ser catequista, assim, do nada 
e na hora! Ele me lembrou que estávamos 
retornando ao Brasil no final daquele 
mesmo ano e que eu não deveria começar 
uma coisa e deixar os outros na mão 
depois. Concordei com ele e segui com 
minha vida.

Já de volta ao Brasil, depois de longos 
quatro anos trabalhando no exterior (onde 
eu tive de fato meu encontro com o Senhor 
Jesus e a descoberta de uma fé que não 
conhecia e não imaginava a grandeza), 
depois de ter passado por uns – muitos – 
maus momentos que teimavam em querer 
me afastar da minha fé, no ano de 2009 
procurei a coordenadora de catequese do 
bairro onde morei e disse que gostaria de 
“ser” catequista. Veja bem, eu disse “ser” 
catequista, porque imaginava que antes 
de dar catequese eu precisava ser de fato 
a porta-voz do negócio... Ela ficou feliz 
com minha vontade e me disse então que 
me daria uma turma de Crisma ll. “Hã?! 

Tu está louca? Como assim? Eu tenho 
que primeiro aprender a ser catequista, 
como posso assumir uma turma que vai 
se crismar ainda neste ano?” Foram essas 
exatas palavras que saíram da minha 
boca. Ela sorriu, disse que embora eles 
fossem todos uns “pestinhas” eu daria 
conta, que tem catequistas que saem 
da sala chorando às vezes, mas que era 
só eu fazer cara feia que daria conta... 
Mesmo duvidando da minha capacidade e 
assustada, eu aceitei.

Cheguei à casa de minha mãe e disse: 
“Mãe, vou dar catequese, peguei uma 
turma de Crisma ll, vou trabalhar com os 
jovens!”. Ela me olhou carinhosamente 
e disse: “Minha filha, tu vai dar conta?!”. 
Disse que sim, querendo acreditar na 
minha resposta... Já de volta a minha 
casa, contei a novidade para meu marido 
e minha filha, então com sete anos. O 
marido me fez exatamente a mesma 
pergunta que minha mãe fizera antes, 
ele ainda mais preocupado com minha 
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possível desilusão; depois de me ouvir 
firmemente dizer que “sim”, que eu daria 
conta, minha filha veio até mim e disse 
“Mãe, vai ser bem legal, eu sei que tu vai 
dar conta!”. 

Vejam bem, parti da minha própria 
dúvida, passei pela da minha mãe (que me 
deixou abalada), a do meu marido (que me 
deixou irritada) até chegar à certeza da 
minha filha (que me deixou emocionada). 
E assim comecei a dar catequese... 
Cheguei à salinha caindo aos pedaços, 
emprestada pelo centro comunitário, 
e ali recebi minha primeira turma, 15 
adolescentes, meninos e meninas tão 
perdidos quanto eu estava e diante 
dessa constatação coloquei a “cara feia” 
que haviam me dito para usar de lado e 
comecei a conversar com eles, a conhecer 
um pouco de cada um, e assim dei meu 
primeiro encontro.

Cheguei a minha casa feliz por não ter 
saído chorando da sala e querendo ser 
para eles a catequista que eu não tive, 
amiga e companheira de caminhada. 
Como não tive formação alguma partindo 
da minha paróquia, apenas um encontro 
no início do ano que mal lembro o tema, 
comecei a buscar na internet informações 
sobre catequese. Eu não queria modelos 
de encontros ou receitas de como dar a 
catequese perfeita, não, eu queria saber 
como era SER catequista, qual a postura, 
o que precisava saber e transmitir, até 

porque seguia o roteiro da minha diocese 
para dar catequese. Mas eu queria ir 
além, fazer o itinerário sugerido pelo 
roteiro, mas com uma experiência 
forte o suficiente para que aqueles 
catequizandos quisessem conhecer o 
Jesus de quem eu falava.

Assim, conheci muitos blogs que falavam 
de catequese, troquei e-mails com algumas 
pessoas (uma delas se tornou uma grande 
e querida amiga) que me ensinaram muito, 
me ajudaram pacientemente na minha 
formação; conheci a lectio divina, comecei 
a aprender e tomar consciência da iniciação 
à vida cristã. No início lembro que fiquei 
apaixonada pela IVC, desejava refazer 
os sacramentos tudo de novo, pois nesse 
momento entendia o seu valor na minha 
vida e percebia quão pouco eu sabia sobre 
minha fé, minha Igreja, meu Jesus. E minha 
sede de saber só aumentava, fazendo com 
que eu me sentisse como uma lagarta 
almejando ser borboleta... Na época eu 
não entendia por que as coisas demoravam 
tanto para acontecer e a chegar à minha 
paróquia, mas, hoje que chegaram percebo 
que foi um processo rápido até, haja vista 
que começamos a dar mais valor, ouvidos 
e atenção ao que foi discutido no Concílio 
Vaticano ll 50 anos depois.

Mas eu não ficava só no querer saber, não, 
as horas e horas de estudo e pesquisa que 
fazia na internet refletiam-se na minha 
catequese também: fazia encontros mais 
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dinâmicos e procurava fugir da leitura 
apenas. Fiz leituras orantes com meus 
jovens e lembro que a primeira vez foi 
uma experiência emocionante para 
nós! Acabei por conseguir empolgar 
a coordenadora a fazer um pequeno 
mutirão para reformar a sala de 
catequese, conseguimos material e mão 
de obra de graça e meus catequizandos 
me ajudaram na limpeza e reorganização 
da sala. Conseguimos carteiras e 
cadeiras para usar na sala e um quadro 
também e assim aprendíamos o sentido 
de comunidade sendo comunidade que 
faz. No ano seguinte fui convidada para 
ajudar na coordenação da comunidade e 

conseguimos que fosse feita uma sala pra 
catequese na capela, já que a estrutura da 
sala que usávamos estava comprometida 
e a segurança das crianças nos 
preocupava. Pedi para a coordenadora que 
em vez de fazermos reuniões com os pais 
fizéssemos encontros para os pais, para 
que eles percebessem como era bom tirar 
um tempinho para estar em comunidade 
celebrando. Organizei visitas a asilo 
e os catequizandos fizeram pequenas 
campanhas em sua vizinhança e família 
arrecadando doações... E eu queria fazer 
mais, mas nem sempre nossas ideias de 
sacudir as coisas eram bem vistas.



Nesse meio tempo, senti um grande 
desejo de criar um blog de catequese 
para mim, para compartilhar minhas 
experiências, material que encontrava 
em minhas pesquisas, ações de cidadania 
e ter também um arquivo. Assim, em 
fevereiro de 2010 nasceu o blog “Amando 
a Catequese” (www.amandoacatequese.
blogspot.com,br), onde no início me 
comparava com a tal lagarta querendo 
ser borboleta! Sentia-me no casulo e 
mal podia esperar para ter asas e voar 
no maravilhoso mundo catequético! Mas 
aprendi rapidinho que nem sempre esse 
mundinho é maravilhoso, o fato de estar 
naquele meio me permitia conhecer 
realidades diferentes da catequese num 
mesmo país. Havia lugares em que tudo 
funcionava muito bem (pelo menos 
parecia que sim) e noutros os catequistas 
tinham muito mais dificuldades que eu 
achava ter. Mesmo assim, ter um blog de 
catequese me permitiu crescer e aprender 
muito, conhecer muitas pessoas e passar 
a admirar um bocado delas. É uma 
ferramenta de aprendizagem, partilha 
e evangelização que fica cada vez mais 
fortalecida.

Por querer fazer “fazendo” fui convidada 
pela coordenação paroquial para 
participar da primeira escola catequética 
diocesana, que teve início em 2011, a 
escola Caminho de Emaús, da diocese 
de Criciúma-SC, e também da Escola 
Regional Catequética, coordenada pela 
Irmã Marlene Bertoldi. Formei-me nas 
duas em 2013, com muita alegria por 
ter tido a oportunidade de participar 

em ambas. Os crescimentos pessoal, 
catequético e espiritual foram imensos! 
Hoje, sou coordenadora paroquial da 
Paróquia Nossa Senhora da Natividade, 
em Cocal do Sul-SC, junto com uma amiga 
e participo de outros grupos visando à 
formação catequética. Também continuo 
dando catequese para Crisma ll, neste ano 
tenho 15 catequizandos e espero fazer a 
diferença na caminhada catequética deles. 
Mas, ainda sinto que preciso aprender 
sobre muitas coisas!

Por isso digo aos demais colegas 
catequistas que nunca procurem uma 
desculpa para não fazer, pois, se você 
ama mesmo a sua vocação, com certeza 
vai arrumar um jeitinho de fazer, não 
importando se tem pouco ou muito 
acesso a mídias, padres e coordenações... 
Se procurar vai achar um jeito de fazer 
diferente! Comece aí, dentro de você, 
procure se formar, ler, estudar, participe 
de grupos de discussão e formação. Depois 
é só deixar as pequenas transformações 
acontecerem na sua turminha de 
catequese, no seu bairro. Você com 
certeza terá muito orgulho, assim como eu 
tenho, em dizer: SOU CATEQUISTA! 
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Por Liana Plentz

Somos catequistas,  
somos agentes pastorais



“Ao mesmo tempo, a vida espiritual 
confunde-se com alguns momentos 
religiosos que proporcionam algum alívio, 
mas não alimentam o encontro com os 
outros, o compromisso no mundo, a paixão 
pela evangelização. Assim, é possível notar 
em muitos agentes evangelizadores – não 
obstante rezarem – uma acentuação do 
individualismo, uma crise de identidade e 
um declínio do fervor. São três males que 
se alimentam entre si.” (EG 78)

Muitos evangelizadores resistem a 
caminhar em comunidade, a caminhar em 
unidade com a jornada de iniciação à vida 
cristã que a Igreja vem fazendo. Ainda 
acreditam mais nos seus “métodos”, 
na sua forma de dar catequese, no seu 
modelo de Igreja, adquirido na sua 
infância e que nunca amadureceu.

“É impressionante como até aqueles 
que aparentemente dispõem de sólidas 
convicções doutrinais e espirituais 
acabam, muitas vezes, por cair num estilo 
de vida que os leva a agarrarem-se a 
seguranças econômicas ou a espaços de 
poder e de glória humana que se buscam 
por qualquer meio, em vez de dar a vida 
pelos outros na missão. Não nos deixemos 
roubar o entusiasmo missionário!” (EG 80)
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o
Papa Francisco, em seu documento 
A alegria do Evangelho, leva-nos a 
refletir mais profundamente sobre 

o nosso papel como agentes pastorais. 
Alerta para “uma preocupação exacerbada 
pelos espaços pessoais de autonomia e 
relaxamento, que leva a viver os próprios 
deveres como mero apêndice da vida, 
como se não fizessem parte da própria 
identidade” (EG 78).

O que isso quer dizer para nós, 
catequistas?

Muitas vezes nos preocupamos mais com 
as aparências do que com os resultados 
reais. Temos um cronograma bonito. 
Temos muitas crianças, jovens e adultos 
na iniciação à vida cristã, fazemos belos 
rituais e celebrações. 

Mas estamos realmente levando nossos 
catequizandos ao encontro de Jesus 
e de Sua proposta de vida? O Reino 
de Deus está sendo construído? Que 
mudanças temos verificado nas nossas 
comunidades? Existe mais amor entre as 
pessoas e suas situações concretas depois 
do anúncio de Jesus Cristo?

INICIAÇÃO CRISTÃ

O problema não está sempre no excesso de 
atividades, mas, sobretudo, nas atividades 

mal vividas, sem as motivações adequadas, 
sem uma espiritualidade que impregne 

a ação e a torne desejável. Daí que as 
obrigações cansem mais do que é razoável 

e às vezes façam adoecer. Não se trata 
duma fadiga feliz, mas tensa, gravosa, 

desagradável e, em definitivo, 
não assumida (EG 82).
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Deixemo-nos questionar pelas palavras do 
Papa Francisco: será que também nós não 
nos deixamos cair num estilo de vida que 
nos leva a agarrarmo-nos a seguranças 
econômicas ou a espaços de poder e 
de glória humana que se buscam por 
qualquer meio?

Que ressoe em nossos ouvidos e corações: 

NÃO NOS DEIXEMOS ROUBAR O 
ENTUSIASMO MISSIONÁRIO!

E não é verdade que, quando mais 
precisamos dum dinamismo missionário 
que leve sal e luz ao mundo, muitos leigos 
temem que alguém os convide a realizar 
alguma tarefa apostólica e procuram fugir 
de qualquer compromisso que lhes possa 
roubar o tempo livre (EG 81)? Querem 
ser catequistas, mas não querem doar 
do tempo necessário para serem bons 
catequistas!

“Hoje, por exemplo, tornou-se muito difícil 
nas paróquias conseguir catequistas que 
estejam preparados e perseverem no seu 
dever por vários anos.” (EG 81)

O nosso “sim” ao chamado de evangelizar 
deve ser uma resposta alegre ao amor de 
Deus que nos convoca para a missão e nos 
torna completos e fecundos (Eg 81).

E por que tantos catequistas não estão se 
sentindo completos e fecundos?

O problema não está sempre no excesso de 
atividades, mas, sobretudo, nas atividades 

mal vividas, sem as motivações adequadas, 
sem uma espiritualidade que impregne 

a ação e a torne desejável. Daí que as 
obrigações cansem mais do que é razoável 

e às vezes façam adoecer. Não se trata 
duma fadiga feliz, mas tensa, gravosa, 

desagradável e, em definitivo, 
não assumida (EG 82).

1 2 Atividades mal vividas ou falt 
 de motivações adequadas – 

encontros mal preparados ou sem 
preparação; falta de oração; falta de 

conhecimento do tema (ou conhecimentos 
superficiais, que desmoronam diante 

das perguntas dos catequizandos); falta de 
acompanhamento da equipe de iniciação 

à vida cristã; querer tudo de mão beijada 
e não aceitar a custosa evolução dos 

processos; não saber esperar o ritmo 
próprio da vida e querer tudo para ontem; 

não saber acolher críticas, um aparente 
fracasso, uma cruz.

A alegria do Evangelho nos aponta alguns 
motivos:
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Estou sendo um iniciador na vida cristã 
por que me senti chamado por Jesus, 
depois de ter feito um encontro pessoal 
e íntimo com Ele e com Sua proposta de 
vida, com sua comunidade (Igreja)? Ou 
vejo minha missão como um dever com 
minha paróquia, com minha religião, 
porque ninguém mais quis assumir a 
catequese?

Pode ser ainda por sustentar projetos 
irrealizáveis, que sempre me frustram.

“Assim se gera a maior ameaça, 
‘que é o pragmatismo cinzento da 

vida quotidiana da Igreja, no qual 
aparentemente tudo procede dentro 

da normalidade, mas na realidade a 
fé vai-se deteriorando e degenerando 

na mesquinhez’. Desenvolve-se a 
psicologia do túmulo, que, pouco a 

pouco, transforma os cristãos em 
múmias de museu. 

Desiludidos com a realidade, com 
a Igreja ou consigo mesmos, vivem 
constantemente tentados a apegar-se 
a uma tristeza melada, sem esperança, 
que se apodera do coração ‘como o mais 
precioso elixir do demônio’. Chamados 
para iluminar e comunicar vida, acabam 
por se deixar cativar por coisas que só 
geram escuridão e cansaço interior e 
corroem o dinamismo apostólico. Por tudo 
isso, permiti que insista: 

Não deixemos que nos roubem a alegria da 
evangelização!” (destaques da autora).

A fé vai-se deteriorando e degenerando 
na mesquinhez! É uma denúncia forte e 
verdadeira. Faz-se só o necessário e ainda 
não é bem feito! Com exceções louváveis, 
nossa Igreja está caindo no fazer o mínimo 
para dizer que não se está fazendo nada. E, 
assim, o testemunho dos cristãos católicos 
passou de “Vede como eles se amam!” 
para “múmias de museu”. Testemunho 
de desilusão, de tristeza, de falta de 
esperança, justamente aqueles que foram 
chamados a iluminar e comunicar a vida!

Exclamemos do fundo do nosso coração 
com o Papa Francisco:

Não deixemos que nos roubem a alegria da 
evangelização!

Amiga e amigo catequista!
Estas reflexões só darão frutos se você as colocar em oração, 

diante de Jesus, e se questionar profundamente.  
E depois levá-las a sua equipe de iniciação à vida cristã para 

refletirem e rezarem juntos.

3
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Encerremos o nosso encontro de hoje com 
a exortação que o Papa Francisco nos faz à 
alegria de evangelizar!

“A alegria do Evangelho é tal que nada 
e ninguém no-la poderá tirar (cf. Jo 
16,22). Os males do nosso mundo – e os 
da Igreja – não deveriam servir como 
desculpa para reduzir a nossa entrega e 
o nosso ardor. Vejamo-los como desafios 
para crescer. Além disso, o olhar crente 
é capaz de reconhecer a luz que o 
Espírito Santo sempre irradia no meio 
da escuridão, sem esquecer que, ‘onde 
abundou o pecado, superabundou a 
graça’ (Rm 5,20). A nossa fé é desafiada a 
entrever o vinho em que a água pode ser 
transformada, e a descobrir o trigo que 
cresce no meio do joio. Cinquenta anos 
depois do Concílio Vaticano II, apesar de 
nos entristecerem as misérias do nosso 
tempo e estarmos longe de otimismos 
ingênuos, um maior realismo não deve 
significar menor confiança no Espírito 
nem menor generosidade.” (EG 84)

Jesus Cristo está nos pedindo uma entrega 
maior e um novo ardor. Desafiando-nos a 
entrever o vinho em que a água pode ser 
transformada e a descobrir o trigo que 
cresce no meio do joio. A aumentar nossa 
confiança no Espírito Santo e aumentar 
nossa generosidade!

A ESCOLHA CONTINUA SENDO NOSSA:

“Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim 
segundo a tua vontade!”

EIS-ME AQUI SENHOR!

EIS-ME AQUI SENHOR!

PRA FAZER TUA VONTADE 
PRA VIVER DO TEU AMOR

PRA FAZER TUA VONTADE 
PRA VIVER DO TEU AMOR

EIS-ME AQUI SENHOR!

Liana Plentz 
Jornalista, catequista, 
especialista em
ensino religioso. 
Coordenadora da iniciação
à vida cristã do Vicariato 
de Porto Alegre.
Secretária da Animação 
Bíblico-catequética
do Regional Sul 3 da 
CNBB.

Toque aqui 
para ouvir



Nossa equipe 
tem se dedicado bastante 

para trazer de presente a você 
uma revista tão caprichada.

E o que pedimos em troca?

Pedimos apenas que 
#compartilhe, 

curta a nossa fanpage e 
divulgue este trabalho ao 

máximo de pessoas.

E obrigado pela amizade!
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Por Ângela Rocha

Celebrando 
a liturgia na 

catequese



Fazendo mais uma parada no caminho, em busca do itinerário ideal, precisamos dar uma 
atenção muito especial à catequese mistagógica!

Em resumo: mistagogia é a ação de conduzir, guiar para dentro do mistério ou introduzir 
aos mistérios do sagrado. E mistagogo(a) é a pessoa que conduz progressivamente para 
dentro do mistério. Podemos, então, partir para definição do que seria uma:

Uma educação da fé que predispõe os fiéis 
cristãos a viverem pessoalmente o que se 

celebra, uma evangelização que leva os fiéis 
cristãos a penetrarem cada vez mais nos 

mistérios que são celebrados.

E O QUE É  
ISSO, AFINAL? 

Vamos começar pela origem  
da palavra “MISTAGOGIA”:

A palavra tem origem na língua grega

mist (mystes) = mistério + agogia (eagein)  
= conduzir, guiar

CATEQUESE 
MISTAGÓGICA 

Todo o processo catequético deve ser 
permeado pela mistagogia, ou seja, deve 
ter a finalidade de levar Deus ao coração e 
à vida dos interlocutores.

Três caminhos contribuem para uma 
catequese mistagógica: a Palavra, a 
liturgia e a oração. Necessário se faz que a 
catequese procure permear seus conteúdos 
orientando para esses caminhos.

E para compor nosso itinerário 
catequético vamos tratar agora de um 
assunto muito relevante: a liturgia na 
catequese ou, melhor ainda, como fazer 
uma catequese “ligada” á liturgia. 

O Catecismo da Igreja Católica CIC , em 
seus itens 1074 e 1075 nos diz o seguinte:  
“A Liturgia é o ápice para o qual tende 
a ação da Igreja, e ao mesmo tempo é a 
fonte donde emana toda a sua força. Ela é, 
portanto, o lugar privilegiado da catequese 
do Povo de Deus. A Catequese está 
intrinsecamente ligada a toda ação litúrgica 
e sacramental, pois é nos sacramentos, e 
sobretudo na Eucaristia, que Cristo Jesus 
age em plenitude para a transformação 
dos homens. A Catequese Litúrgica tem em 
vista introduzir no mistério de Cristo (ela é 
mistagogia), procedendo do visível para o 
invisível, do significante para o significado, 
dos sacramentos para os mistérios.” 
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A catequese, então, não pode fugir de sua 
função mistagógica. Ela tem por missão 
educar para a sagrada liturgia a fim de que 
a celebração seja verdadeira expressão de 
fé e vivência no mistério pascal de Jesus. A 
mensagem do Cristo ressuscitado precisa 
ecoar em todo mundo e em todas as 
realidades, pois essa é a grande missão da 
catequese: fazer ECOAR!

A palavra catequese tem em seus 
significados o “fazer ecoar algo” (do grego: 
echos) e esse eco deve partir da liturgia 
vivida e celebrada na vida e história de 
cada fiel cristão. 

NO QUE SE REFERE À CATEQUESE E 
LITURGIA O DIRETÓRIO NACIONAL DE 

CATEQUESE – DNC – NOS DIZ:

Na liturgia Deus fala a seu povo, Cristo 
ainda anuncia o Evangelho e o povo 
responde a Deus com cânticos e orações 
ela, ao realizar sua missão, torna-se 
uma educação permanente da fé. A 
proclamação da Palavra, a homilia, as 
orações, os ritos sacramentais, a vivência 
do ano litúrgico e as festas são verdadeiros 
momentos de educação e crescimento 
na fé. A liturgia é fonte inesgotável da 
catequese, não só pela riqueza de seu 
conteúdo, mas pela sua natureza de 
síntese e cume da vida cristã: enquanto 
celebração ela é ao mesmo tempo anúncio 
e vivência dos mistérios salvíficos; 
contém, em forma expressiva e unitária, a 
globalidade da mensagem cristã. 

Por isso ela é considerada lugar 
privilegiado de educação da fé. A 
proclamação da palavra na liturgia torna-
se para os fieis a primeira e fundamental 
escola da fé. 

E AINDA ENCONTRAMOS UMA 
REFERÊNCIA PRIVILEGIADA A RESPEITO 

DO NOSSO ITINERÁRIO:

As festas e as celebrações são momentos 
privilegiados para a afirmação e 
interiorização da experiência da fé. O 
RICA é o melhor exemplo de unidade 
entre liturgia e catequese. Celebração 
e festa contribuem para uma catequese 
prazerosa, motivadora e eficaz que nos 
acompanha ao longo da vida. Por isso, os 
autênticos itinerários catequéticos são 
aqueles que incluem em seu processo o 
momento celebrativo como componente 
essencial da experiência religiosa cristã. 

(...) O mistério de Cristo anunciado na 
Catequese é o mesmo que é celebrado na 
liturgia para ser vivido: pelos sacramentos 
a liturgia leva a fé e a celebração da fé a se 
inserirem nas situações da vida. 

Como vocês perceberam, os documentos 
da nossa Igreja pedem que se volte a 
atenção à catequese de iniciação à vida 
cristã com inspiração em uma catequese 
“catecumenal”. A catequese dos primeiros 
tempos da Igreja, mistagógica e simbólica, 
que privilegia os momentos fortes da 
liturgia.
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Ou seja, devemos voltar a “presenciar” as celebrações e não tratar delas numa sala de 
catequese. Durante muito tempo a gente ensinou os catequizandos o “como fazer”, mas 
nunca “fazendo” de fato.

Por que tem sido tão difícil encontrar pais e crianças nas celebrações da missa? 

SIMPLESMENTE PORQUE A MISSA PARECE NÃO FAZER PARTE DO PROCESSO...

Obviamente não tenho ainda a solução para essa nossa angústia. Mas, 
sugiro que todos comecem a prestar mais atenção no RICA, Ritual de 
Iniciação Cristã de Adultos, aprovado pela Igreja, com celebrações e 
rituais da Iniciação cristã:

E também ler o Estudo 97 da CNBB – Iniciação á Vida 
Cristã – e ler um pouco as experiências de alguns autores 
que falam do catecumenato na catequese. Garanto que 
vocês vão ter ideias brilhantes para sacudir, pelo menos 

um pouco, a catequese das suas paróquias. Claro que a iniciação cristã 
sugerida pelo Estudo 97 é uma coisa para toda a Igreja e não só para a 
catequese. Mas, precisamos começar aqui, na catequese, onde se começa 
a evangelização, essas mudanças tão necessárias.

Para quem ainda não começou a pensar a respeito, 
o Estudo 97 da CNBB bem como o pequeno livrinho número 4, Um 
caminho para formar discípulos missionários, da Coleção Catequese a 
Luz do DNC, são excelentes subsídios para começar.

Busquem ainda sugestões de itinerários celebrativos 
para a catequese. Essas sugestões vocês encontram 
nos livros do Pe. Lucio Zorzi, editados pelas 
Paulinas, nos livros de iniciação à Eucaristia da 
NUCAP das Paulinas, nos livros do Pe. Leomar 
Brustolin e também em um itinerário ótimo que 
a Arquidiocese de Curitiba editou, chamado 

Itinerário celebrativo para a iniciação cristã de crianças e 
adolescentes. Esse itinerário pode ser pedido pelo telefone (41) 
2105-6318 ou pelo e-mail catequese@arquidiocesecwb.org.br.

Mas, o importante é começar a repensar as celebrações, 
tornando-as um pouco mais mistagógicas e simbólicas. 

Algumas pequenas coisas podem ser feitas a princípio. Um exemplo é a acolhida aos 
novos catequizandos e a entrega solene da Palavra (Bíblia) feita numa celebração especial 
do domingo, com a presença de toda a comunidade.
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Toque nas capas 
para saber mais
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Aos poucos dá para levar nossos 
catequizandos e suas famílias a participar 
dos momentos fortes da nossa Igreja: 
Via Sacra na Quaresma, Tríduo Pascal, 
procissão do Domingo de Ramos, terço 
e coroação de Maria no mês de maio, 
celebração de Pentecostes, procissão de 
Corpus Christi, novena de Natal, enfim, 
pequenos passos, mas que podem levar a 
uma grande caminhada.

Com o estudo do processo catecumenal e 
com a ajuda do RICA é possível ir criando 
um itinerário celebrativo/catequético 
para os anos vindouros. Audacioso, 
com certeza. Difícil? Nem tanto. Com os 
inúmeros subsídios da nossa Igreja e com 
a vontade de mudar é mais que possível.

Pensem nisso! Pensem se não seria uma 
oportunidade para tocar os corações 
de nossas crianças, das nossas famílias 
e das nossas catequistas. Claro que 
antes é preciso trabalhar com nossos 
interlocutores, crianças, jovens, pais, 
adultos, uma catequese especial sobre 
cada um dos momentos a serem vividos na 
liturgia. Assim, aos poucos vai se criando 
um itinerário de celebrações da própria 
paróquia, inclusive com um calendário que 
facilitará a vida do padre e da comunidade. 
Muito se pode adaptar do RICA – Ritual 
de Iniciação Cristã –, assim como existem 
vários itinerários prontos que podem ser 
adaptados pelo sacerdote à realidade da 
catequese de sua paróquia.

Temos sofrido imensamente com a 
dicotomia (separação) entre catequese e 
liturgia ao longo dos séculos. E o Concílio 
Vaticano II nos permitiu retornar às 
origens do cristianismo, o que possibilitou 
o resgate da compreensão e vivência do 
Mistério Pascal na vida da Igreja.

Nas comunidades dos primeiros cristãos 
havia harmonia entre fé, vida, catequese 
e liturgia e essa perfeita harmonia 
era experienciada à luz da Palavra, da 
oração, da Eucaristia e da comunhão 
fraterna. Hoje, somos convocados, como 
catequistas, a trazer de volta esses 
mesmos sentimentos, de comunhão, 
fraternidade e alegria. Precisamos 
despertar em nossos catequizandos o 
mesmo fascínio daquele tempo, a mesma 
vontade de aderir a Jesus Cristo e ao 
Evangelho. 

E para isso é necessário construir 
itinerários profundamente ligados à 
liturgia e mistagógicos em sua essência 

Nos próximos números da revista 
traremos algumas sugestões, roteiros de 
celebrações e ritos para nosso itinerário. 
Aguardem!
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Ângela Rocha
Catequista e formadora na Paróquia N. Sra. Rainha dos Apóstolos em Londrina-
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Sou catequista  
de Primeira  
Comunhão...  
E agora?
Por Roberto Garcia



PRIMEIRA COMUNHÃO

VOCAÇÃO

CATEQUISTA

F
requentemente recebo e-mails, comentários 
no blog e no Facebook de novos catequistas 
de Primeira Comunhão pedindo auxílio, com 

perguntas tipo “Que material devo utilizar?”, 
“Que tema devo abordar?”, “Por onde começo?”, 
“Por onde termino?” e por aí vai...

Nesses meus 17 anos de caminhada aprendi 
que não existe uma fórmula mágica que nos 
torne bons catequistas; devemos entender, 
primeiramente, que ser CATEQUISTA não é uma 
exercer uma profissão, mas, sim, viver uma 
vocação. 
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Não passamos por uma seleção no RH de uma empresa. Nem somos sorteados para ser 
catequistas. Deus nos escolhe diretamente; cabe a nós entender seu chamado e dizer 
“sim”. E vejam que interessante: muitas vezes, quando sentimos o chamado de Deus, não 
nos sentimos preparados. Mas Deus enxerga muito além de nossas capacidades aparentes, 
Ele enxerga nossa alma, nosso coração e designa uma missão para nossa vida e então nos 
prepara para que executemos nossa tarefa. Por isso é correto dizer: “Deus não escolhe os 
capacitados; Ele capacita os escolhidos”!

Não vou entrar no mérito dos temas a serem abordados porque cada diocese, vicariato 
e paróquia têm seus programas de trabalho. Mas gostaria de relatar alguns tópicos 
interessantes que fui observando e aprendendo nessa minha caminhada que me ajudaram 
(e continuam me ajudando!) a desenvolver meu trabalho na catequese:

CONHECER A REALIDADE  
DO CATEQUIZANDO 

Quando conhecemos a vida das crianças e/ou 
jovens que acompanhamos na catequese sem 

dúvida fica mais fácil de sabermos a forma 
exata de relação que devemos ter para com 

eles. Muitas vezes devemos suprir a carência 
afetiva que eles trazem de casa. Dinâmicas de 
relacionamento são muito positivas e ajudam 

bastante a observar o comportamento de 
cada um individualmente.

VOCÊ NÃO É PROFESSOR!  
Devemos acabar com aquela ideia que as 
crianças têm de que estão participando 

de uma “aula de catequese” e que você é 
“professor” delas. Mostre a elas que estão 

participando dos encontros de catequese e 
que você é o amigo catequista delas. Para 
que essa diferença fique bem evidente e 

facilite seu trabalho o ideal é que você faça 
seus encontros com dinâmicas, descontração 

e incentivando a participação das famílias 
nas atividades... Pode ter certeza de que o 

resultado será bastante positivo!

não são  fórmulas

são  

experiências
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SER AMIGO DO 
CATEQUIZANDO 

Mostre que você está ali para o que der e 
vier! Ele terá confiança em você e romperá 
aquela barreira que às vezes existe entre 

catequista e catequizando. Converse 
sobre a escola, pergunte como estão as 

coisas em casa, etc. Atividades diferentes 
(catequese ao ar livre, piquenique, filme) 

ajudam a estreitar essa relação.

EVOLUA JUNTO COM A 
JUVENTUDE  

Sei muito bem que a cada ano que passa 
nossa diferença de idade paras as crianças 

vai aumentando, mas isso não quer 
dizer que tenhamos que ficar “velhos 
e ultrapassados”, não é verdade? Nós 

podemos utilizar a modernidade a nosso 
favor na hora de evangelizar! Facebook, 

blogs, Twitter e uma infinidade de 
ferramentas pode agilizar a comunicação 

entre o catequista e o catequizando, 
fazendo com que nossa catequese não 
fique engessada apenas nos encontros 

semanais. E não é só isso: tente conhecer o 
que a juventude curte. Não estou dizendo 
que vocês têm que gostar de tudo o que 

eles gostam... mas, se conhecer um pouco, 
irá ajudar na hora de dialogar com eles!

FORMAÇÃO PERMANENTE 
Considero este um dos pontos mais 

importantes. Todos nós precisamos estar 
em constante formação, reciclando 
nossos métodos, aprendendo coisas 

novas e aprimorando os conhecimentos 
que já possuímos. A troca de experiências 

com outros catequistas também é 
fundamental para que possamos 

enriquecer nosso saber e utilizar novas 
ideias no dia a dia da catequese.

A caminhada do catequista não é 
fácil, mas, ao mesmo tempo, é muito 
gratificante. Para isso, é muito importante 
que nos entreguemos inteiramente a nossa 
vocação. Devemos ter ciência da imensa 
importância que é preparar as crianças 
para a Primeira Comunhão, pois este será 
o primeiro contato direto (por espontânea 
vontade) com Jesus Ressuscitado. E 
devemos, acima de tudo, acreditar que a 
Eucaristia é fonte de salvação para todos. 
Como diz Santo Inácio de Antioquia, “Na 
Eucaristia, nós partimos o único pão que 
é remédio de imortalidade, antídoto para 
não morrer, mas para viver em Jesus Cristo 
para sempre”.

Um fraterno abraço e até o mês que vem!

PAZ & BEM

Roberto Garcia
Catequista desde 1997 na Comunidade Santa Rita de Cássia, 
Paróquia Rede de Comunidades São José – Gravataí-RS.
Também integra a equipe Pascom da Paróquia desde 2012.





bom pastor
a catequese do

A evangelização das crianças na perspectiva de Sofia Cavalletti

Por Gilson Prudêncio 
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E
m Roma, nos anos 1950, Sofia 
Cavalletti (1917-2011) criou 
a Catequese do Bom Pastor. 

Com contribuições da pedagoga 
montessoriana1 Gianna Gobbi, esse 
método está presente no continente 
africano, no Brasil, México, Estados 
Unidos e em outros países. A Catequese do 
Bom Pastor é frequentemente utilizada por 
igrejas católicas e outras igrejas cristãs ao 
redor do mundo, pois tem sido eficaz na 
evangelização das crianças. 

Mesmo tendo escrito o livro O potencial 
religioso da criança2 em 1979, que traz as 
experiências desse método, Sofia Cavalletti 
demonstrou ser uma pessoa à frente de 
seu tempo por meio das narrativas de sua 
experiência. A observação realizada em 
mais de 25 anos com crianças em centros 
catequéticos, paróquias, escolas maternais 
e primárias e outros lugares preparados para 
a evangelização das crianças demonstrou 
formas concretas que têm conduzido os 
pequenos até hoje ao encontro com o 
sagrado.

As experiências faziam parte da formação 
religiosa de crianças entre três a seis anos 
de idade. Os resultados com tal movimento 
foram impressionantes na descoberta 
da capacidade religiosa das crianças, 
aproximando-as mais de Deus e tornando-
as protagonistas do processo evangelizador 
catequético. 

Objetivamente esse estilo de catequese 
permitia e permite o encontro pessoal 

das crianças com Jesus por meio de 
ações pastoral-pedagógicas. Com 
contribuições do método Montessori3, 
foram desenvolvidos materiais que, 
gradativamente, com base nas reações 
das crianças, envolvidas pela experiência 
da oração e do sagrado, eram utilizados a 
fim de que as elas se abrissem com mais 
facilidade ao itinerário evangelizador 
proposto para esse encontro com o Bom 
Pastor.

A Catequese do Bom Pastor facilita o 
trabalho de evangelização não somente 
com as crianças da própria catequese 
paroquial, mas também com outras 
pastorais, movimentos da Igreja que 
trabalham com esse público e instituições 
de ensino confessionais que, por meio de 
seus programas e projetos, contribuem 
significativamente para o crescimento na 
fé das crianças. 

1 O Método Educativo Montessoriano foi desenvolvido por Maria 
Montessori, educadora, médica, católica, pedagoga e feminista 
italiana. Seu método destacou a importância da liberdade, da 
atividade e do estímulo para o desenvolvimento físico e mental 
das crianças. Para ela, liberdade e disciplina se equilibrariam, não 
sendo possível conquistar uma sem a outra. Adotou o princípio 
da autoeducação, que consiste na interferência mínima dos 
professores, pois a aprendizagem teria como base o espaço escolar 
e o material didático. 

2 Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_
Montessori#cite_note-3 . Visitado em 22 de março de 2014.
CAVALLETTI, Sofia. O potencial religioso da criança. Edições 
Loyola.

3 O Método Montessori é caracterizado por uma ênfase 
na independência, liberdade com limites e respeito pelo 
desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e 
psicológicas da criança. Alguns elementos: liberdade de escolha 
de atividades; modelo construtivista no qual as crianças aprendem 
trabalhando com materiais em vez de instruções diretas; liberdade 
para movimentar-se. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/
M%C3%A9todo_montessori. Visitado em 22 de março de 2014.
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A experiência descrita por Sofia Cavalletti 
confirma, sem nenhuma possibilidade de 
equívocos, esta simultaneidade de dar e 
receber, de escuta e de anúncio, que se 
vive na comunidade que está unida no 
Pastor.  
Os seus dados mais surpreendentes 
se referem à criança que, na realidade 
quando se sente acolhida por pessoas que 
vivem no Ágape, se abre e se expande em 
liberdade, deixa-se envolver, abandona as 
resistências e as defesas, participa com 
espontaneidade das obras do Mestre.           

Pe. Dalmazio Mongillo

As pesquisas de observação feitas por 
Cavalletti eram realizadas de formas não 
relacionadas, os temas eram diversos, 
mas as sínteses que traziam as crianças 
apresentavam a figura do Bom Pastor como 
presença constante, sendo que a Eucaristia 
era o pasto, onde o Pastor recolhe suas 
ovelhas e ali as alimenta com o Seu amor. O 
Batismo aparece como forma de acolhida, 
em que as ovelhas recebem a luz, tornando-
se especiais, e o Bom Pastor como amigo 
que acolhe, protege, cuida e ama. O Bom 
Pastor é ainda visto por elas como aquele 
que é capaz de dar “a vida por suas ovelhas 
(cf. Mt 10,11)” a fim de que “elas tenham 
vida, e vida em abundância (cf. Mt 10,10b)

Em síntese, a Catequese do Bom Pastor 
procura conhecer a fé pelos olhos da 
criança. Precisamos saber como é a criança 
para compreender o que há nela que é tão 
importante para o Reino. É preciso escutá-
las, observá-las e fazer a evangelização 
acontecer a partir de suas experiências e 
não chegar até elas com receitas prontas 
como se não fossem interlocutoras de seu 
processo de crescimento e amadurecimento 
na fé.

Para tanto, faz-se necessário, da mesma 
forma que Cavalletti, responder, pesquisar e 
se aprofundar em algumas perguntas:

Quem é a criança?

Quais as suas fazes de desenvolvimento e as características que 
precisam ser consideradas em seu processo de evangelização?

Como elas se relacionam com o sagrado?



Cavalleti fez essas e outras perguntas a si 
mesma a fim responder ao seu chamado 
missionário no desenvolvimento de ações 
evangelizadores que pudessem chegar 
até o coração das crianças, levando-as ao 
encontro profundo com o Bom Pastor que 
conhece suas ovelhas e é conhecido por 
elas:

“Eu sou o bom pastor: conheço as minhas 
ovelhas e elas me conhecem...” 

(Jo 10,14a)

Parece-me que todos nós temos um desafio 
em nossas catequeses e/ou programas/
projetos evangelizadores com as crianças: 
fazer o mesmo exercício de observação que 
fez Sofia Cavalleti. Esse exercício poderia 
tornar a nossa prática mais interessante 
para com as crianças, alcançando o objetivo 
central, que é o encantamento pelo Reino.

43



44MÉTODOS DE CATEQUESE

APROFUNDAMENTO SOBRE AS CRIANÇAS

Parafraseando os questionamentos de Sofia Cavalletti, trago neste breve artigo algumas 
fundamentações sobre as crianças com o objetivo de provocar e instigar a busca por 
outras fontes de conhecimento para o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de ações 
evangelizadoras que proporcionem alternativas de itinerários para a promoção do encontro das 
crianças com o Bom Pastor.

O conceito de infância vem sofrendo 
modificações ao longo do tempo. O 
significado etimológico da palavra infância, 
oriunda do latim infantia, significa ausência 
de fala. Até um determinado período da 
história as crianças não tinham voz e nem 
vez. Consideradas adultos em miniatura, 
não tinham cuidados específicos como têm 
hoje. As crianças aprendiam observando e 
auxiliando como aprendizes da sociedade.

Segundo Áries (1981)4, até o século 
XVII não existia nenhuma explicação 
sobre as infâncias. As características de 
família que conhecemos hoje, bem como 
educação e direitos, só tiverem início no 
século XVIII por meio das solicitações 
da Igreja, administradores e moralistas 
que começaram a requerer a atenção da 

sociedade para os pequenos. Para Áries, 
o grande boom para as infâncias se deu 
no século XIX, quando as transformações 
sociais e econômicas influenciaram os 
campos de pesquisa sobre as crianças 
e, ainda, despertaram nas famílias a 
diminuição do número de filhos. Com menos 
filhos as famílias puderam oferecer um 
maior cuidado com as crianças, que foram 
gradativamente conquistando voz, vez e 
lugar na sociedade.

Um marco teológico que merece destaque 
sobre o lugar da criança na história da 
sociedade é narrado pelo evangelista 
Mateus quando relata a discussão entre os 
apóstolos que perguntaram a Jesus quem 
seria o maior no Reino do Céu. Jesus, a fim 
de ensinar sobre esse questionamento, 
pega uma criança e a coloca no meio 
dizendo que o maior no Reino do Céu seria 
aquele que fosse como aquela criança. 

A CRIANÇA – CONTEXTO HISTÓRICO

4 ÁRIES, P. História social da criança e da família. Editora LTC,1981.

A criança é muito simples. Não é complexa. Não faz raciocínios. Não se esconde. Ela é aberta. 
Não tem estruturas ainda. Não tem comportamentos divididos. Ela é uma coisa só. Ela expressa 
o que sente de forma clara e está muito aberta ao relacionamento amoroso. Conhecendo essas 
infâncias é possível abrir várias possibilidades para a evangelização das crianças. 

Sofia Cavalletti
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5 WALLON, H. As origens do caráter. Trad. Heloyza Dantas de 
Souza Pinto. São Paulo: Nova Alexandria, 1994.

A fim de melhor entendermos a respeito 
das formas metodológicas e linguagens 
adequadas para a evangelização das 
infâncias é preciso primeiro compreender 
as fases de desenvolvimento infantil. 
Vários autores subdividem a infância 
em duas fases: a primeira e a segunda. 
Entretanto, vale salientar que cada criança 
é um indivíduo com especificidades e 
particularidades diferentes, podendo atingir 
essas fases mais cedo ou mais tarde que 
outras.

A primeira infância, fase do 
desenvolvimento que abrange entre 0 e 
6 anos de idade, tem sido cada vez mais 
abordada e debatida por conhecedores 
de distintas áreas como psicólogos, 
sociólogos, entre outros que adentraram 
num amplo consenso quanto ao 
desenvolvimento da primeira infância. 
Defendem essa fase, como primordial, na 
qual a criança arquitetará uma base que a 
favorecerá por toda a existência. (Unesco, 
2007)

A primeira infância é constituída pela 
idade de 0 a 6 anos. Segundo Wallon 
(1953), esse período para as crianças é 
de suma importância para a formação da 
personalidade delas.

Nesse período ocorre o desenvolvimento 
intelectual da criança por meio dos sentidos, 
a descoberta e a exploração do mundo ao 
seu redor por meio da fala. Descobertas 

FASES DE DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS

motoras mudam o seu jeito de se relacionar 
com o mundo. Ocorre aí uma reaproximação 
com outro, uma imitação do seu jeito 
de ser e de suas habilidades para a sua 
personalidade.5 

Segundo Piaget, nessa primeira fase da 
infância vale destacar o período entre 3 
a 6 anos, que para Cavalleti também é a 
etapa áurea de formação da criança. O 
que ela aprender nessa etapa de sua vida 
levará para o restante de sua caminhada. 
É nesse período que os fundamentos de 
personalidade do indivíduo, lançados na fase 
anterior, começam a tomar faces mais claras 
e definidas. 

Ainda nessa fase a criança torna-se 
egocêntrica, centrada em si mesma, não 
conseguindo se colocar no lugar do outro. 
Entra na fase dos “por quês”, tudo tem que 
ter um fundamento. Possui percepção global 
e deixa-se se levar pela aparência sem se 
preocupar com os fatos.

A segunda infância é constituída pela idade 
de 7 a 12 anos. Nesse estágio a criança 
desenvolve noções de tempo, espaço, 
velocidade, ordem, direitos e deveres, 
sendo capaz de extrair dados e solucionar 
problemáticas dependendo do mundo 
concreto para abstrair. Essa fase é marcada 
pela capacidade de estabelecer relações 
e coordenar pontos de vista diferentes, 
encontrando respostas lógicas e coerentes. 

A figura da criança que vivia à margem da sociedade teve um destaque não somente iluminador 
para aquele questionamento, foi além, tornando-se uma quebra de paradigma para a sociedade 
daquela época e para a sociedade dos séculos seguintes.



Dentre várias histórias descritas e 
analisadas, Sofia Cavalleti destaca uma 
contada por Maria Montessori em seu livro 
Autoeducazione , a qual relata a relação de 
um professor com um aluno que não tinha 
tido nenhum tipo de educação religiosa ou 
experiências com o sagrado. Certo dia esse 

A RELAÇÃO DA CRIANÇA COM DEUS

aluno começou a chorar. Pedia para não ser 
castigado porque, enquanto olhava a Lua, 
percebia quanto desgosto causava a todos e 
entendia, ao olhar o astro, que ofendia a Deus. 

Outro relato significante é o da menina 
Mônica, de 6 anos, aluna da Escola 
Montesorri de Tuscolano, em Roma, 
quando diz aos seus amigos de turma, 
após uma visita a Igreja: “Como estou 
contente hoje, que fui para a igreja. 
Mamãe nunca me leva na igreja, nunca 
tem tempo. Até que enfim hoje alguém me 
salvou e agora me sinto livre”.

A capacidade dessas crianças impressiona 
pela expressão, pelo conteúdo e pela 
experiência que claramente foge da lógica 
experiencial, já que ambas não tinham 
formação religiosa, demonstrando uma 
experiência muito individual com o sagrado. 

Essas e outras histórias nos levam a 
entender que as crianças têm um jeito 
próprio de se conectar a Deus, ou seja, 
possuem uma maneira muito peculiar 
nesse relacionamento, que mais parece 

46MÉTODOS DE CATEQUESE

Em ambas as fases a criança está em 
processo de crescimento motor, intelectual 
e espiritual, buscando em si e nos outros 
a relação e as características de sua 
existência. Não é um ser isolado que pode 
ser deixado de lado. Suas especificidades 
precisam ser consideradas para um bom 
trabalho evangelizador. Ferramentas 
de ludicidade e expressão se fazem 
necessárias para que haja uma ligação 
com suas características individuais e 
seu universo. Sem a clara observância 
de suas características nenhum método 
evangelizador as fará realmente chegar ao 
lugar do encontro com o Bom Pastor. 



algo encarnado, que carregam durante essa 
fase de suas vidas e são inspiradoras na 
construção do itinerário do encontro. 

Sendo assim, é preciso estar atento aos 
sinais dessa relação pessoal com Deus que 
constantemente expressam as crianças 
e que por vezes nossos olhos, ouvidos 
e corações não conseguem perceber. 
Vicissitudes da vida. 
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CONSIDERAÇÕES 

A criança da qual “não há ser mais 
metafísico” mostrou alegria e dignidade 
especiais quando lhes foram abertas as 
portas do infinito. 

(Sofia Cavalleti)

Gilson Prudêncio Júnior
Analista Pastoral - Infâncias/Pastoral  

Marista UBEE - UNBEC

Ao final de sua narrativa Cavalletti diz que “a figura do Bom Pastor constituía 
frequentemente o catalisador”. Era a figura presente que, independentemente das fases das 
crianças, atraía-as para a experiência do sagrado e conduzia os educadores da fé na certeza 
de que esse caminho era maior do que apenas iniciar as crianças ao mistério cristão, era 
iniciá-las ao mistério da vida.

Seria muita pretensão, neste breve artigo, esgotar as possibilidades sobre as experiências 
de Sofia Cavalletti na bela missão de evangelização das crianças. Seu exemplo e dedicação 
são sinais contemporâneos de uma nova forma de ver a Deus, ao mundo e ao outro com os 
olhos de nossas crianças. 
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catequese 
inclusiva ?
O que é

Por Thaís Rufatto

A questão da inclusão de 
crianças com deficiência 
nos encontros de catequese
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C
atequese inclusiva é uma modalidade 
dentro da catequese renovada que visa 
ao desenvolvimento das potencialidades 

de pessoas portadoras de necessidades 
especiais.

Na catequese inclusiva o processo 
evangelizador deve ser entendido como 
um processo social, em que todas as 
crianças, tanto deficientes como com 
distúrbios de aprendizagem, têm o direito 
à evangelização o mais próxima possível 
do comum. O alvo a ser alcançado é a 
integração da criança com deficiência na 
comunidade.

Não há segredo no trabalho inclusivo 
evangelizador. A essência do trabalho é 
unir os talentos e viver a missão confiada a 
Deus, para cada um de vocês! 

Toque para ver

Matéria sobre a 
Inclusão nas Paróquias 
(TV Canção Nova)

LEMBRANDO SEMPRE:

O(a) evangelizador(a) inclusivo(a) é 
aquele(a) que evangeliza a TODOS, 
sem discriminar ninguém, seguindo 
o exemplo de Jesus.

OBJETIVO PRINCIPAL DA  
CATEQUESE INCLUSIVA:

Fazer a comunidade atuar em todos os 
seus níveis para possibilitar a integração 
das crianças, jovens e adultos que dela 
fazem parte, tornando, assim, a Igreja, a 
exemplo de Jesus, aberta e acolhedora aos 
diferentes, despertando e sensibilizando 
a comunidade para acolher uma parcela 
da população excluída muitas vezes pelo 
preconceito e pela falta de informação.

 
PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA  
CATEQUESE INCLUSIVA

É o de que todas as pessoas deficientes 
devem ser evangelizadas juntas, 
independentemente de quaisquer 
dificuldades ou diferenças que possam ter.

A prática evangelizadora inclusiva consiste 
em:

1º) Relembrar o exemplo de Jesus, quando 
Ele acolhia a todos sem discriminar 
ninguém (Mt 25,40);

 2º) Declaração de Salamanca: inclusão e 
participação são essenciais à dignidade 
humana e ao gozo e exercício dos direitos 
humanos.
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Catequistas, vocês já pararam para 
pensar que Jesus é o catequizando de 
cada um(a) a partir do momento em 
que um catequizando com deficiência é 
matriculado na paróquia onde vocês são 
catequistas e passa a frequentar a sala 
de encontro? Nesse catequizando com 
deficiência está estampado o rosto de 
Jesus excluído em nossa sociedade  
(Mt 25,40).

Projeto diocesano de catequese inclusiva
Uma catequese de qualidade para todos

Para auxiliar nesse trabalho evangelizador 
elaborei um Projeto Diocesano de 
Catequese Inclusiva no ano de 2005. Segue 
na íntegra como quando foi implantado. 

Fiquem tranquilos diante deste trabalho 
evangelizador inclusivo, antes de vocês 
terem nascido, Deus há os havia escolhido 
e chamado cada um(a) pelo nome (Jr 1,5). 
Jesus e Maria os carregam no colo diante 
desta missão, acreditem!

PROJETO DIOCESANO DE CATEQUESE INCLUSIVA
Projeto apresentado no III Fórum de Educadores no Ano de 2005 no Centro de Ensino São José – SP

UMA CATEQUESE DE QUALIDADE PARA TODOS       
Público atendido: crianças na faixa etária 
a partir de oito anos. 

Duração: correspondente ao ano de 
catequese das paróquias.

Período: a partir do 1º semestre de 2005.

Objetivo geral: refletir sobre o Evangelho 
de Marcos: o ponto de partida do Projeto 
é também conhecido como “Evangelho 
da Cura”, Jesus acolhia a todos sem 
discriminar ninguém.

Objetivos: conduzir os catequizandos 
a receber o Corpo e o Sangue de Cristo; 
adaptar e incluir todos os catequizandos 
portadores de deficiências nos encontros 

de catequese;  incentivar os demais 
catequizandos a aceitar Jesus nos 
catequizandos portadores de deficiências; 
reconhecer a individualidade de cada 
catequizando dentro da sua deficiência; 
conscientizar, no interior da igreja, 
as pessoas envolvidas na Pastoral da 
Catequese a seguir o exemplo de Jesus; 
incluir os catequizandos para ouvir a 
Palavra de Deus; estruturar os encontros 
de catequese com atividades para os 
catequizandos se sentirem acolhidos; 
conscientizar os catequizandos a construir 
Deus de forma gradativa em cada encontro 
com os portadores de deficiência.

CATEQUESE INCLUSIVA
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Toque para ver

Filme “Somos  
Todos Diferentes”

Desenvolvimento: estudo de caso 
com 28 paróquias da Diocese de Santo 
Amaro sob orientação de um padre 
à luz do Evangelho de Marcos, que 
é o ponto de partida deste Projeto e 
também conhecido como “Evangelho 
da Cura”, Jesus acolhia a todos sem 
discriminar ninguém.

A partir de respostas obtidas por meio 
de um questionário coletivo respondido 
por tais catequistas foi realizada uma 
pesquisa à luz dos documentos que 
fundamentam a inclusão no Brasil: 
Declaração de Salamanca (1.994) 
– Acesso e Qualidade para Todos, e 
a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1.948). 

Metodologia: inicialmente, os 
catequistas, antes de iniciar o ano 
letivo de catequese, deverão assistir 

ao filme Procurando Nemo, uma 
vez que aborda a realidade das 
crianças por se tratar de um filme 
infantil; ele retrata a situação de 
uma “inclusão aquática”, pois Nemo 
possui uma nadadeira menor do que 
a outra e mesmo assim é aceito no 
grupo. Após assistirem ao filme será 
possível perceber que a coragem e o 
companheirismo caminham juntos e 
são passaportes essenciais para uma 
catequese inclusiva, em que a coragem 
da catequista está em aceitar o desafio 
do seu CHAMADO e o companheirismo 
está inserido na sua vocação ao lidar 
com o catequizando portador de 
deficiência.

Avaliação: este projeto será avaliado 
à luz da Primeira Eucaristia a ser 
recebida pelos catequizandos com 
deficiência.

Entrevista da 
Thaís Rufatto na 
Rádio Fé e Luz

Toque para ouvir
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Ingredientes:
•1 paróquia
•1 sala de encontros
•1 catequista apaixonado pela sua vocação

•1 Bíblia

•1 coração aberto a Deus
 •Catequizandos deficientes
 •Catequizandos comunsModo de preparo:

1) Em uma paróquia, una os catequizandos comuns e os catequizandos 

deficientes, em seguida, acrescente-os à sala de encontros. Reserve.
2) Logo em seguida, apresente a Nossa Senhora esta sala, ela entregará para 

Jesus e Jesus fará o milagre acontecer no coração do catequista ao longo do 

ano, despertando nele(a) carismas, dons e talentos, frutos do Espírito Santo, 

resultado da sua abertura de coração ao novo, que ele(a) jamais imaginaria 

ter, para realizar com qualidade a inclusão das pessoas com deficiência na 

catequese; fazendo assim, estará evangelizando a turma TODA.
3) Em uma sala de encontros, coloque ao centro um(a) catequista apaixonado 

pela sua vocação com um coração aberto a Deus e em seguida coloque em sua 

mão a Bíblia, que é o tempero principal da catequese; feito isso, adicione a 

primeira mistura feita na paróquia, isto é, a união de todos os catequizandos, 

deficientes ou não; misture todos esses ingredientes até ficar uma sala 

homogênea. 
4) Pronto, está feita a inclusão na catequese. A receita está inserida no 

coração de cada catequista, que, uma vez aberto a Jesus, Ele fará maravilhas 

acontecerem e no dia da Primeira Eucaristia é Ele que parte o pão e distribui 

a cada um dos catequizandos. Para aqueles que receberão o sacramento do 

Crisma, o Espírito Santo vem e transforma a vida de cada um, fazendo novas 

todas as coisas.
Um grande abraço a todos os catequistas.

CATEQUESE INCLUSIVA

RECEITA PARA INCLUIR OS CATEQUIZANDOS COM DEFICIÊNCIA



Thaís Rufatto dos Santos  
Nasceu no dia 21 de dezembro de 1982, na cidade 

de São Paulo, capital. Aos 14 anos descobriu que 
queria fazer magistério para trabalhar com crianças 

com síndrome de Down. É catequista desde os 
16 anos e com 17 anos já catequizava crianças e 
adultos. Aos 20, formou-se em pedagogia, com o 

trabalho de conclusão de curso voltado à inclusão 
das crianças com necessidades especiais no 

sistema regular de ensino (LDB 9394/96) INC III. 
Com 21 anos, foi voluntária na APAE-SP. No ano 
de 2004 escreveu seu primeiro artigo no antigo 

Jornal da Diocese de Santo Amaro, antes chamado 
Novo Milênio, sobre catequese inclusiva, sendo 

que a publicação desse artigo abriu as portas 
junto a um padre que teve poliomielite na infância 
para coordenar com ele a Pastoral da Pessoa com 

Deficiência na Diocese de Santo Amaro. Elaborou o 
projeto diocesano de catequese inclusiva chamado 

“Uma Catequese de Qualidade para Todos”, com 
base no Evangelho de Marcos, também conhecido 
como “Evangelho da Cura”, Jesus acolhia a Todos 

sem discriminar ninguém, em fontes bíblicas e 
na Declaração de Salamanca. Foi convidada para 

apresentar esse projeto num fórum de educadores 
de ensino São José, no ano de 2005. Na paróquia 

em que frequentava catequizou o primeiro 
catequizando deficiente, ou seja, autista, e esse 
catequizando foi o fruto do projeto diocesano de 

catequese inclusiva. No ano de 2006 apareceu 
no DVD da Campanha da Fraternidade dizendo 

que a base de tudo é o amor. Atualmente realiza 
um trabalho psicopedagógico com crianças e 

adolescentes com deficiências na escola, ministra 
palestras sobre temas voltados à deficiência em 

escola e igrejas e coordenou a Pastoral da Pessoa 
com Deficiência na Diocese de Santo Amaro por 

oito anos e sete meses.

•1 Bíblia

•1 coração aberto a Deus
 •Catequizandos deficientes
 •Catequizandos comuns

Toque para ler o gibi da 
Turma da Mônica sobre 

ACESSIBILIDADE



56

MATÉRIA DE CAPA



A
o ser declarado santo na quinta-feira, dia 3 de abril, pelo 
Papa Francisco, José de Anchieta também foi declarado pela 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) como Padroeiro 

dos Catequistas. O fundador da cidade de São Paulo doou grande parte 
de sua vida catequizando os índios. Esse foi o norte de sua a sua vida: 
pregar a Boa Nova de forma didática e acessível, usando métodos e 
recursos mais apropriados à realidade dos catequizandos.
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“Ele é um modelo de evangelizador e 
missionário de todos os tempos e todas 
as épocas. Nos ensinou que o Evangelho, 
ao ser anunciado, deve ser inculturado, 
levando em conta a cultura das pessoas 
ao qual se destina”, observou o arcebispo 
de Aparecida (SP) e presidente da CNBB, 
Cardeal Raymundo Damasceno Assis, 
ao falar da vida e missão de São José de 
Anchieta.

Para o Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, 
Arcebispo Metropolitano, os padres 
jesuítas eram muito avançados no modo 
de catequizar. “Anchieta traduzia os textos 
do Evangelho e fazia as catequeses nas 
línguas dos indígenas. Isto era inovador 
e causava problemas de interpretação e 
difamação”, contou, acrescentando que os 

problemas políticos existentes na época 
também fizeram com que a causa de 
Anchieta fosse deixada “de lado”, afinal, 
passaram-se 417 anos desde o primeiro 
pedido de canonização.

Segundo as regras ordinárias da Igreja, 
para ser beato e santo são necessários 
milagres. No entanto, o Papa Francisco 
fez uso do dispositivo chamado 
canonizzazione equipollente (canonização 
equivalente) para canonizar Anchieta 
depois de se certificar de que a causa 
estava em conformidade com os três 
requisitos exigidos para esse tipo de 
canonização: culto antigo; testemunho 
confiável ao longo da história em relação 
às suas virtudes; fama ininterrupta de 
graças.

“Ele é um modelo 
de evangelizador 

e missionário de todos os 
tempos e todas as épocas.”

Cardeal Raymundo Damasceno Assis
Arcebispo de Aparecida (SP) 

Presidente da CNBB
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“A convivência com 
os pobres, o diálogo 

evangelizador e a 
catequese, foram grandes 

marcas deste nosso 
‘Apóstolo do Brasil’.”

Pe. Mieczyslaw Smyda 
Provincial da Província Centro-Leste 

do Brasil da Companhia de Jesus

Pe. Mieczyslaw Smyda, provincial da 
Província Centro-Leste do Brasil da 
Companhia de Jesus, enfatizou os 
44 anos de sua dedicação na missão 
evangelizadora dos jesuítas no Brasil. 
“A convivência com os pobres, o diálogo 
evangelizador e a catequese, foram 
grandes marcas deste nosso ‘Apóstolo 
do Brasil’. Ele aprendeu a servir aos 
diferentes e mais necessitados não 
pela imposição, mas pela atração e 
convencimento. Como vela, que se 
consome para irradiar a luz, calor e vida, 
assim se esvaziou a vida desse nosso 
santo, em nossas terras”.

Pe. Carlos Contieri, diretor do Pátio 
do Colégio, disse que, no trabalho 
evangelizador dos jesuítas e de Anchieta, 
estava o ser humano em primeiro lugar. “O 
ser humano é o destinatário da Boa Nova 
que ele (Anchieta) tem para nos anunciar. 
Num tempo em que parece que nós vivemos 

o tempo da desconstrução do sujeito, sua 
canonização nos leva a olhar para a pessoa, 
valorizando-a, e para dizer que a nossa 
vocação batismal tem sentido em relação 
aos nossos semelhantes”. 

O Papa Francisco falou de Anchieta 
durante a 28ª JMJ no Rio de Janeiro: “A 
Igreja precisa de vocês, do entusiasmo, 
da criatividade e da alegria que lhes 
caracterizam! Um grande apóstolo do 
Brasil, o bem-aventurado José de Anchieta, 
partiu em missão quando tinha apenas 19 
anos! Sabem qual é o melhor instrumento 
para evangelizar os jovens? Outro jovem! 
Este é o caminho a ser percorrido por 
vocês!”. No próximo dia 24 de abril, às 18 
horas (horário de Roma), o Papa Francisco 
presidirá Missa em Ação de Graças pela 
canonização de Anchieta, na Igreja de 
Santo Inácio de Loyola, em Roma.
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Caminhos de Anchieta
Caminho do Padre José de Anchieta foi a designação que recebeu a variante, aberta em substituição à 
Trilha dos Tupiniquins. O trajeto, desde Santos, era aproximadamente de 60 a 70 km, subindo pela Serra 
de Paranapiacaba, a oeste do Rio Perequê, até encontrar o Rio Grande, terminando no chamado Porto 
Geral (colina do Colégio de Piratininga).

 O caminho foi aberto em 1554 por João Pires, o Gago, como pena alternativa por ter açoitado um 
escravo até a morte. O maior tráfego do Planalto de Piratininga para a Vila de São Vicente era de 
escravos indígenas e os produtos que subiam em retorno eram transportados nos ombros de escravos, 
num percurso que consumia três dias. 

Sobre as condições dessa via, em 1585, o Padre Fernão Cardim, tendo acompanhado o padre jesuíta 
Cristóvão de Gouveia de São Vicente a São Paulo, testemunhou: “O caminho é cheio de tijucos, o pior 
que nunca vi e sempre íamos subindo e descendo serras altíssimas e passando rios e caudais de águas 
frigidíssimas” (in: Tratados da terra e da gente do Brasil). 

Anchieta é o terceiro brasileiro considerado santo; apesar de ter nascido no 
arquipélago espanhol das Ilhas Canárias, o padre passou a maior parte da vida (e 
produziu sua obra) no Brasil. Os outros dois santos do Brasil são Madre Paulina, 
tornada santa por João Paulo 2º em 2002, e Frei Galvão, canonizado pelo Papa 
Bento 16 em 2007.

São José de Anchieta é o primeiro santo de 2014 e o segundo jesuíta canonizado 
pelo Papa Francisco. Em dezembro de 2013, o sacerdote francês São Pedro 
Fabro (1506-1546) foi proclamado santo.
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Crédito: Jesuítas do Brasil
61
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Assista o filme 
ANCHIETA, 

JOSÉ DO BRASIL 
- produção brasileira 

de 1977 com 
Ney Latorraca.



Pátio do Colégio 
Um dos maiores marcos da presença do novo santo está na capital paulista: o 
Pátio do Colégio, no centro da cidade. Em 1554, o então jovem padre recebeu 
de seu superior a missão de subir a Serra do Mar para fundar um colégio no 
Planalto de Piratininga. Atualmente, o Pátio abriga uma igreja e um museu 
em homenagem ao novo santo. O templo (que, por sinal, será renomeado de 
Igreja Beato José de Anchieta para Igreja São José de Anchieta) tem um oratório com relíquias de 
Anchieta: o manto restaurado que ele utilizou em suas caminhadas pelo Brasil e um pedaço de seu fêmur.
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Assista o documentário 
VIDA E OBRA DE 

JOSÉ DE ANCHIETA



Poesias
Anchieta escreveu diversas 
poesias, tanto pessoais quanto 
catequéticas, cujos versos 
seguiram essa mesma linhagem. 
Muitas delas, sobretudo as 
últimas, foram escritas em latim, 
destacando De beata virgine dei 
Matre Maria (Poema à Virgem, 
1563) como uma das mais 
importantes. Anchieta compôs 
os 2.893 dísticos do hexâmetro 
e pentâmetro clássicos, quando 
foi refém dos índios de Iperoig, 
a 155 km nordeste de Santos, a 
atual Ubatuba, de 5 de maio a 14 
de setembro de 1563:

Cantar? Calar? Ó mãe de Jesus toda santa, 
cala-se minha boca ou teus louvores canta? 

O teu piedoso amor, com que 
a mente aguilhoas, 

manda cantar, senhora, estas modestas loas. 
Mas teme em língua impura 

exaltar-te as grandezas, 
pois que manchada já de muitas vis torpezas. 

Tu me obrigas ao canto e as palavras atentas 
a quem tenta falar; tu minha mão sustentas. 

Sê tu, com teu menino, o meu único enleio 
deste meu coração, único amor e anseio!

(Anchieta, 1988-1, p. 93) 
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Oração a São José de Anchieta
São José de Anchieta,

Apóstolo do Brasil,
Poeta da Virgem Maria,

Intercede por nós, hoje e sempre.
Dá-nos a disponibilidade de servir a Jesus

Como tu O serviste nos mais pobres e necessitados.
Protege-nos de todos os males

Do corpo e da alma.
E, se for vontade de Deus,

Alcança-nos a graça que agora te pedimos
(pede-se a graça).

São José de Anchieta, Rogai por nós!
Pai Nosso, Ave Maria, Glória.
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por Pe. Guillermo 

O Missal Romano
livro da oração da igreja
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A definição segundo a qual o Missal2 é o 
livro da oração é tanto mais verdadeira 
quanto mais reafirmado o primado da 
Palavra de Deus contido nas Sagradas 
Escrituras; “contido”, segundo a expressão 
da Dei Verbum: “As Sagradas Escrituras 
contêm a Palavra de Deus, e, pelo fato de 
serem inspiradas, são verdadeiramente a 
Palavra de Deus” (n. 24b). O primado da 
Palavra de Deus contida nas Escrituras é 
um pressuposto tanto teológico quanto 
litúrgico, alias, poderíamos dizer que 
é propriamente teológico, porque em 
primeiro lugar é litúrgico. A respeito da 
teologia, a liturgia realiza, pois, o primado 
da Palavra de Deus em modo totalmente 
originário e fundamental, enquanto a 
liturgia faz do primado da Palavra um 
ergón (ação/trabalho) da Igreja, isto é, 
um ato, uma ação realizada pela igreja. 
A assembleia eucarística (a ecclesia por 
definição) realiza o primado da Palavra 
de Deus quando, celebrando sua fé, leva 
o Evangeliário em solene procissão, 
incensa-o, lê-o, comenta-o, beija-o e faz 
isso porque acredita que é esse livro e 
nenhum outro que contém a Palavra de 
Deus.

Com efeito, as Escrituras, e de modo 
eminente o livro dos Evangelhos, não 
apenas são um verdadeiro e próprio livro 
litúrgico, mas são livros por excelência da 
liturgia e isto por causa do relacionamento 
essencial que liga as origens das Escrituras 
cristãs à liturgia. A assembleia litúrgica em 

O Missal e as Escrituras11

1Tradução e adaptação ao português do artigo Il Messale, libro 
della preghiera della Chiesa, tirado do livro de Goffredo BOSELI, 
Il senso spirituale della Liturgia, Edizioni QiQajon/Comunità di 
Bose, Magnano (Itália) 2011, p. 147-160.
2Daqui para frente abreviaremos Missal com “M.”

quanto lugar originário da confissão da fé 
pascal foi o crisol e o ambiente de gestação 
primário das Escrituras cristãs. Que 
coisa é, pois, o Novo Testamento senão a 
testemunha originária e por isto “canônica” 
da fé pascal da Igreja? É na frequência à 
ceia do Senhor e à fração do pão que a Igreja 
primitiva foi progressivamente dando forma 
ao testemunho da fé; e essa continuidade 
que o evangelista Lucas testemunha no 
episódio dos discípulos de Emaús: “tomou 
o pão... partiu-o e deu a eles... seus olhos se 
abriram, e eles o reconheceram...” (Lucas 
24,30-31).  
À assembleia eclesial resta o lugar onde os 
livros são conservados, lidos e explicados, 
como também ela é o lugar onde foram 
escritos3. E é notório como ainda no decorrer 
do II e III séculos o critério inspirador 
fundamental para a formação do cânon 
bíblico4 seja precisamente a leitura litúrgica 
na Igreja.

Mas, se a liturgia foi o berço das Escrituras 
cristãs ela permanece ainda hoje o 
ambiente vital dessas. Quando os textos 
das sagradas Escrituras são proclamados 
no meio da assembleia litúrgica eles 
recebem vida e se tornam plenamente a 
Palavra de Deus dirigida “em ato” (aqui e 
agora) a seu povo. Na liturgia da Palavra, 
Deus fala e, portanto, forma, plasma, 
cria a comunidade e isto é um evento 
(acontecimento). Reconhecer, portanto, o 
primado do livro das Escrituras na liturgia 
significa antes de tudo fazer obediência à 
liturgia mesma, que reconhece nos textos 
das Escrituras uma qualidade superior, 
normativa a respeito de qualquer outro 
texto e isto em ordem à fé da Igreja.
3Pierre GRELOT, Introdution critique au Nouveau Testament, 
1977 (citação do artigo).
4Lista oficial dos livros inspirados da Bíblia.



A liturgia estabelece uma ordem dos livros 
litúrgicos, uma ordem na qual o M. não é 
nem o primeiro nem o único livro litúrgico. 
No entanto o M. é certamente o livro 
que mais do que outro interage com as 
Escrituras: é a mesma ação litúrgica que 
estabelece um relacionamento essencial 
entre o M. e as Escrituras. Os textos do 
M. não são outra coisa que a resposta 
da assembleia litúrgica à escuta das 
Escrituras, ao ponto que se desde o início 
não tivesse existido a escuta da Palavra de 
Deus contida nas Escrituras de parte da 
Igreja, hoje  
não teríamos entre as mãos o M.  
Sem a escuta da Palavra de Deus na Igreja 
não existe texto litúrgico, não existe M. 
Os textos litúrgicos do M. são o fruto mais 
maduro da escuta eclesial das Escrituras, 
são a essência mais pura da mastigação 
da Palavra de Deus da parte da Igreja. Por 
isso se pode afirmar que o M. é o livro da 
lectio divina que a igreja fez no percurso 
da sua história: lectio, meditatio, oratio 
não são unicamente as etapas da leitura 
pessoal da Escritura que o cristão realiza 
em segredo, senão as passagens de toda 
liturgia. O M. é a cristalização da lectio 
da Igreja que tem lido assiduamente as 
Escrituras, meditou-as e, desta forma, 
transformou-as em oração. Basta-nos 
aqui lembrar um entre os mais conhecidos 
prefácios da liturgia latina, aquele da 
samaritana, uma verdadeira e própria 
meditatio da pagina evangélica:

“Ao pedir à samaritana
que lhe desse de beber,
Jesus lhe dava o dom de crer.
E, saciada sua sede de fé,
Lhe acrescentou o fogo do amor”.6

O sentido e o valor desse prefácio, como 
de resto de todo texto litúrgico, não é 
unicamente aquele de transmitir um 
determinado conteúdo, mas também o de 
conduzir à escuta da Escritura na dinâmica 
da celebração da fé. A liturgia não pode de 
fato ser reduzida à simples escuta eclesial 
das Escrituras, mas a escuta das Escrituras 
deve ser compreendida e vivenciada como 
parte integrante da celebração da fé.

Afirmar, portanto, o primado da palavra 
de Deus contida nas Escrituras e o 
relacionamento essencial entre o M. 
e as Escrituras significa constatar a 
qualidade litúrgica do M., ou seja, como 
o M. me direciona a outro de si mesmo, 
conduz-me às Escrituras, para restituir à 
inteira dinâmica da ação litúrgica. Temos 
aqui um verdadeiro e próprio casamento 
entre Escritura e M., uma conjugalidade 
que lembra constantemente como a 
liturgia é o crisol e o berço da Bíblia e ao 
mesmo tempo uma conjugalidade que 
diz como o M. não é outra coisa que o 
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fruto amadurecido da escuta eclesial das 
Escrituras. Essa conjugalidade deveria 
ser tida presente também no estudo 
das Escrituras numa genuína exegese 
científica da Bíblia; existe uma exegese e 
uma hermenêutica litúrgica das Escrituras 
que não é suficientemente afirmada e 
estudada no Ocidente, pelo contrário, 
na hermenêutica bíblica ortodoxa a 
tradição litúrgica aporta uma contribuição 
determinante7. Todo cristão, mas de modo 
particular o clero, o exegeta, o liturgista, 
é aquele que tem numa mão a Bíblia e 
noutra o M. Nunca a Bíblia sem o M. e 
muito menos o M. sem a Bíblia.

O Missal, testemunha da ligação  
entre “lex orandi” (norma da oração) 
e “lex credendi” (norma da fé).

2

Fielmente ancorado ao fundamento das 
Escrituras, o M. é o conjunto dos textos 
nos quais a Igreja reconhece sua fé e com 
ela se identifica. Desde o início a Igreja 
sempre sentiu que o conteúdo de sua 
oração está estreitamente relacionado 
com a sua fé, o que pregava, exprimia, 
acreditava. Nesse sentido, podemos 
afirmar que o M. é o livro que testemunha 

a ligação entre lex orandi e lex credendi, 
ou seja, é o lugar normativo e canônico 
da oração da Igreja que testemunha a 
sua fé. Se a Igreja estabeleceu um cânon 
das Escrituras, não menos o fixou para a 
oração por meio da progressiva criação 
e seleção dos textos litúrgicos. A Igreja 
teve a consciência de que nem todas as 
orações podiam ser chamadas 



8 Eucologia: euché (εύχή) = prece + logos (λογός) = discurso; é a 
ciência que estuda as preces e as leis que regulam suas formu-
lações. Assim, também, o conjunto de preces contidas num livro 
litúrgico (cf. Dicionário de Litúrgica - Vocabulário, p. 1261).

9Cf. Paul De CLERCK, “Lex orandi, lex credendi.  
Um principe heuristique” (nota 8 do texto).
10 Cf. Prosper GUÉRANGER, Institutions liturgiques IV, p. 370.

“oração litúrgica”, por isso o que a Igreja 
não tem inserido nos textos eucológicos8 

antes e depois nos sacramentos e enfim 
nos M. não possui o estatuto de oração 
litúrgica. Entregar o M. à Igreja é como se 
a Igreja dissesse a si própria: “aqui e não 
em outro lugar está contida tua oração”; 
e, ao mesmo tempo, é como se dissesse a 
cada cristão: “aqui e não em outro lugar 
podes achar o cânon de tua oração”.

O M., entendido como ordo orationis, isto 
é, como norma das palavras da oração 
da Igreja (textos) e norma dos gestos 
da oração da Igreja (rito), é sem dúvida 
um lugar testemunhal eminente do 
relacionamento entre a lex orandi e a lex 
credendi. Compreender corretamente o 
ditado atribuído a Próspero de Aquitânia 
(†450) significa reconhecer que a lex 
orandi – interpretada em toda sua vastidão 
e complexidade e segundo a inteligência 
que lhe é própria – consente em acessar 
de modo imediato e global a regra da 
fé. Paul de Clerck observou como “a lex 
orandi, entendida como o uso universal 
da Igreja baseada sobre o fundamento 
das Escrituras, indica o caminho da 
lex credendi, de um modo justo para 
acreditar”9.

Ocorre tomar consciência de como o 
“amém”, pelo qual a assembleia faz 
próprio e ratifica o conteúdo do texto 
litúrgico, é a expressão mais alta da 
consciência que em cada oração litúrgica 
se vive expressamente a fé da Igreja. 
Por isso não existe oração litúrgica sem 
o “amém” da assembleia, isto é, sem 

aquele selo pelo qual a assembleia diz: 
“Sim, esta é a nossa oração, esta é a 
oração da Igreja”. O “amém” litúrgico é, 
por assim dizer, a coroação da confissão 
daquela verdade de fé “creio na Igreja”; 
naquele “creio na Igreja” está contido 
implicitamente o “creio em tudo o que 
a Igreja reza”. Se, portanto, o Amém 
litúrgico explicita o que no Símbolo da fé 
é implícito, o Amém é o assentimento de 
fé à oração da Igreja. Através do Amém a 
assembleia declara de crer o que reza.

O M., enquanto livro que testemunha a 
ligação entre lex orandi e lex credendi, 
indica a pleno título a justa maneira de 
acreditar. Mas, hoje estamos convictos, 
tanto na reflexão teológica sobre a fé da 
Igreja quanto na animação da vida do corpo 
eclesial, que a liturgia pode eficazmente 
indicar a justa maneira de crer? Estamos 
convictos que também as palavras da 
oração e os gestos da oração contidos 
no M. podem ser um lugar autorizado 
para conhecer e apreender a fé da Igreja? 
Estamos convictos que ensinando a orar se 
ensina a crer e que aprendendo a orar se 
aprender a crer? Temos hoje consciência 
esclarecida do papel que a liturgia 
desenvolve na confissão da fé da parte dos 
cristãos? Possuímos o nível de consciência 
demonstrada pelos padres do movimento 
litúrgico, como Prosper Guéranger, que 
nas Institutions liturgiques escrevia “a 
autoridade da liturgia e superior àquela dos 
padres e dos teólogos”10? Parafraseando a 
Guéranger dizemos que, a respeito da fé, o 
cristão aprende muito mais da liturgia do 
que dos padres da Igreja e dos teólogos.
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O Missal, matriz da oração3
Aprofundemos um aspecto até agora 
várias vezes evocado: se as Escrituras e a 
tradição são a regula fidei (regra da fé), o 
M. é certamente a regula orationis (regra da 
oração), isto é o modelo, o critério, a norma 
da oração cristã. É como se pelo M. a Igreja 
dissesse a cada cristão “Pega, lê: esta é a 
regra de tua oração”.

O M. é matriz da oração cristã no sentido 
de “mãe”, assim como é chamado aquele 
particular instrumento que na composição 
tipográfica coloca a marca cavada do 
desenho que se deseja reproduzir em 
relevo. O M. é matriz nesse sentido, isto é, é 
instrumento que preserva a marca original 
da oração cristã, assim que a oração de 
cada cristão possa ser a reprodução fiel e 
a imagem da figura originaria. O M. ensina 
a gramática da oração: o que é a oração do 
cristão, a quem dirigimos a oração, como 
ela se formula, que coisas pedimos.

Entre os diversos textos litúrgicos contidos 
no M., a oração eucarística não apenas é o 
texto eucológico da maior importância, mas 
é a síntese mais alta e expressiva da oração 
cristã. Pelo seu conteúdo, a sua estrutura 
e a sua dinâmica a anáfora representa o 
microcosmos da oração cristã, ao ponto de 
que o cristão ao qual é concedido penetrá-
la com inteligência espiritual é certamente 
conduzido a atingir o coração da oração 
cristã.

Antes de tudo a anáfora ensina ao cristão 
o movimento da oração e a quem a dirige. 
A oração eucarística é sempre dirigida ao 

Pai, pelo Filho, no Espírito Santo: esse é o 
movimento da oração eucarística porque 
é o movimento mesmo da revelação do 
mistério de Deus. A revelação é revelação 
do Pai, pelo Filho, na potência do Espírito 
Santo: o movimento da revelação plasma o 
movimento do ato de fé do homem de que 
na oração é parte essencial. Com raríssimas 
exceções, a antiga tradição anafórica atesta 
que a oração é dirigida sempre a Deus Pai, 
colocando-se em perfeita continuidade 
com a oração judaica e ao mesmo tempo 
obedecendo sine glossa (sem comentários) 
ao mandato que Jesus deu a seus discípulos: 
“Quando recém...” (Lucas 11,2; cf. Mateus 
6,9). A anáfora é dirigida ao Pai porque é a 
oração da Igreja que é o corpo de Cristo: é 
a oração no Filho. Dirigir ao Pai a própria 
oração é para o cristão o modo de ser 
consciente que a sua oração, mesmo que 
seja a mais solitária, nunca é oração de 
um só, de um indivíduo, senão a oração 
daquela comunidade de filhos e irmãos da 
qual forma parte. A oração dirigida ao Pai é 
a impossibilidade radical da oração cristã de 
ser privada, porque quando um cristão ora é 
toda a Igreja a orar nele e com ele.

A anáfora ensina, pois, ao cristão que 
coisa é a sua oração: é ação de graças 
num duplo movimento de anamnese e 
interseção. Na anamnese se faz antes de 
tudo memória das mirabilia Dei, das obras 
da salvação cumpridas por Deus na história 
humana. Isso diz que a oração do cristão 
deve ser antes de tudo memória das ações 
de Deus, porque é isso que Deus fez pelo 



homem e que o homem conhece quem é 
Deus. A partir da anamnese se introduz 
o movimento de interseção, no qual se 
solicita a Deus continuar hoje e no futuro o 
que cumpriu no passado.

A anáfora ensina, pois, ao cristão que coisa 
pedir. Basta-nos aqui apenas lembrar os 
três dons que na oração eucarística se 
pedem constante pela Igreja: a unidade, 
a paz e a perfeição no amor. São os 
elementos da parênese (exortação) que 
Paulo dirige aos cristãos de Éfeso para que 
aprendam a suportarem-se uns aos outros 
no amor, procurando conservar a unidade 
do espírito por meio do vínculo da paz (cf. 
Efésios 4,2). 
A interseção da anáfora confirma como 
o sentir da liturgia realiza uma só coisa: 
concretizar o sentimento apostólico 
testemunhado das Escrituras. Um sentir 
apostólico que encontramos ainda atestado 
em Ignácio de Antioquia, o ”Teóforo”, 
quando convida os cristãos de Filadélfia 
a procurar a unidade na Eucaristia: 
“Procurem ter uma única Eucaristia. Uma 
é de fato a carne do Senhor, nosso Jesus 
Cristo, e um é o cálice em vista da união 
no Seu sangue; um é o altar, como um é 
o vosso bispo, junto de seus presbíteros 
e diáconos”11. A Igreja é verdadeiramente 
o corpo de Cristo quando é uma, ou seja, 
quando vive daquela plena comunhão, fruto 
da caridade e da paz. Por isso, a oração 
litúrgica se limita a invocar a unidade, a paz 
e a caridade, mostrando um conhecimento 
sapiencial de tudo o que é a Igreja e de 
tudo o que a faz ser tal. A oração litúrgica 
ensina ao cristão que não qualquer coisa 
deve ser objeto de pedido, mas, tudo o que 
é essencial e vital.

Gostaria agora de colocar brevemente 
em relevo um elemento da anáfora 
frequentemente ausente e ignorado na 
oração de cada cristão. A anáfora ensina 
como a oração cristã deve ser uma oração 
cósmica, na comunhão de tudo o que é 
criado. “Com eles, também nós, e, por 
nossa voz, tudo o que criastes, celebramos 
o vosso nome, cantando a uma só voz”, 
assim conclui o prefácio da quarta oração 
eucarística12, quase a imitar a conclusão 
de todo o Saltério, que no último verso do 
Salmo 150 canta: “Todo ser vivo louve o 
Senhor” (v. 5), ou seja, tudo o que possui 
um sopro de vida, tudo o que vive louve o 
Senhor. Feitos voz de cada criatura, quer 
dizer, na voz do homem que canta a glória 
do Deus três vezes santo, está aí a voz do 
todos os seres criados, sábios e ignorantes, 
animados e inanimados. Entre os seres 
criados por Deus somente o homem pode 
pegar em suas mãos toda a criação para 
oferecê-la em ação de graças a Deus, 
tornado-se assim o sacerdote da criação. 
Naquele “feitos voz de toda criatura” a 
anáfora atesta como o cristão, quando ora, 
deve dilatar sua oração a toda a criação, 
porque não pode não haver consciência 
naquele que ora que é a criação inteira 
que geme e sofre, expressando a espera 
impaciente da revelação dos filhos/as de 
Deus (cf. Romanos 8,19).

Um último elemento que desejo destacar 
nesta breve análise da oração litúrgica 
como matriz da oração cristã é um 
elemento próprio e talvez exclusivo dos 
textos do M. Mais do que outra eucologia, 
aquela do M. educa o cristão à simplicidade 
e à essencialidade na oração. É de notar 
como a respeito dos textos de outras 
tradições litúrgicas cristãs, sejam do 

11 Cf. Ignácio de Antioquia, Lettera ai Filadelfesi (nota 10 do 
texto).
12 Missal Romano, Oração Eucarística IV, p. 488-494.

13 Parte da prece eucarística correspondente ao prefácio da 
missa moçárabe.
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Oriente ou do Ocidente, os textos da 
liturgia romana se caracterizam pela sua 
concinnitas: sóbria elegância, brevidade e 
eficácia, características consideradas entre 
os mais valiosos elementos a concorrer 
para a formação do “gênio” da liturgia 
romana. Ficamos surpresos quando, 
por exemplo, confronta-se a amplidão 
e a extensão de uma illatio moçárabe13 
com o estilo conciso do prefácio latino. 
A essencialidade dos textos litúrgicos 
romanos parece ser o reflexo daquelas 
arquiteturas litúrgicas romanas de cujo 
interior se inspiraram: o românico e o 
gótico, estilos arquitetônicos severos nas 
linhas e essenciais nas formas.

A pedagogia da oração litúrgica latina 
direciona os cristãos a um lento e difícil 
itinerário de “essencialização” da sua 
oração, de despojamento do supérfluo, 
de purificação do conteúdo e da forma. 
Romano Guardini escreveu “A oração 
litúrgica deve ser uma longa e severa 
disciplina”14e acredito que o conceito 
de disciplina se aplica muito bem às 
características da pedagogia da liturgia 
romana. Ela ensina uma verdadeira e 
própria disciplina espiritual que manifesta 
estar em profunda sintonia com o antigo 
ensinamento sobre a oração dos padres (da 
Igreja), os quais têm tanto insistido sobre 
a natureza, a qualidade da oração cristã e 

a grande vigilância para não dispersar-se 
na abundância de palavras e de formulas. 
No vigésimo degrau da Scala, Giovanni 
Clímaco adverte: “O uso de muitas palavras 
na oração frequentemente distrai a mente e 
a cumula de imagens, enquanto a repetição 
de uma só formula costumeiramente leva 
ao recolhimento”15. Uma só palavra, ou 
seja, a essencialidade, leva quem ora a 
não se dispersar, a não se fragmentar. 
Observando a oração dos padres do 
monaquismo egípcio, Giovanni Cassiano 
afirma: “Não procurem o prazer de muitos 
versículos, mas da capacidade de penetrar 
o sentido com a mente”. E, finalmente, a 
sentença de um padre do deserto: Antíoco 
de São Saba (o Monge), que define com 
um paradoxo como deve ser a oração do 
monge: “A oração do monge deve ser 
incessante e breve”16.

Os textos litúrgicos do M. testemunham 
a seu modo como a simplicidade, a 
essencialidade e a brevidade são o ponto de 
chegada da oração do cristão. Uma oração 
que deve ser ao mesmo tempo incessante 
e breve: é incessante quando toda a 
existência do cristão torna-se sacrifício 
de louvor e é breve quando depois de uma 
longa disciplina chega à essencialidade; 
nada a mais e nada a menos do que é 
suficiente.

A função do Missal hoje4
Um dos princípios do movimento 
litúrgico foi aquele de fazer conhecer a 
liturgia aos cristãos e para atingir esse 

objetivo os chamados “missais dos fiéis” 
desenvolveram papel fundamental. 
Em vários países europeus permitiam 

14 Cf. Romano GUARDINI, Formazione liturgica. Saggi (nota 12 
do texto).

15Cf. Giovanni CLIMACO, La scala 28,9 (nota 13 do texto).
16Antioco de São Saba, Pandette 26 (nota 15 do texto).
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acompanhar a missa com textos traduzidos 
nas próprias línguas. A aproximação 
do texto latino ao italiano indica uma 
preocupação de exatidão no fato de fazer 
conhecer o seu conteúdo na liturgia. Os 
“missais dos fiéis” são em outros termos 
a expressão da consciência dos padres do 
movimento litúrgico que só na medida em 
que os cristãos pegavam em suas mãos 
os textos do M., proclamavam, conheciam 
e meditavam sobre eles era possível 
aproximar-se ao conteúdo da fé celebrado 
na liturgia e, pelo conhecimento do 
conteúdo, participar da ação litúrgica para 
viver plenamente o mistério celebrado.

Definir a função do M. hoje significa antes 
de tudo compreender o papel que isso 
desenvolve na consciência dos textos 
litúrgicos. Significa, em outros termos, 
acender o “primado da interiorização”, 
ou seja, da apropriação pessoal por parte 
do cristão do que se diz e se faz na ação 
litúrgica. Nestes últimos decênios se há 
insistido demais sobre a exteriorização 
na liturgia, uma exteriorização que 
privilegiava a necessidade de exprimir os 
sentimentos, de manifestar emoções, na 
procura de um clima semelhante ao de 
um encontro festivo. Hoje se percebe, e 
talvez se redescubra, que a liturgia, muito 
antes de ser a somatória das emoções de 
um grupo humano, é “interiorização”, ou 
seja, acolhida da Palavra que convoca a 
assembléia e a nutre a fim de que viva do 
que recebeu. A celebração litúrgica deverá 
sempre mais tornar-se para o cristão o 
lugar e o tempo da interiorização, ou seja, 
da experiência da liturgia como a escuta 

da Palavra, como oração, como encontro 
real com Deus. Num lúcido olhar sobre 
o futuro da liturgia, o teólogo Louis-
Marie Chauvet escreveu: “Futuramente 
a liturgia deverá provavelmente honrar, 
mais do que o fez no passado, a procura 
expressa de uma tendência cultural 
bastante generalizada no âmbito religioso, 
em favor de uma atmosfera mais orante. 
Provavelmente ocorrerá também que 
seja mais vigilante para evitar que a 
atual demanda de espiritualidade, 
que apresenta formas variadas, não 
desemboque infelizmente numa liturgia de 
tipo intimista. Em todo caso, num mundo 
onde, o menos que podemos dizer, não 
adiante colocar-se sozinhos como cristãos, 
os fiéis parecem experimentar sempre 
mais a necessidade de achar na liturgia 
um lugar onde posam ser instaurados 
e reinstaurados como ’sujeitos‘ da fé 
cristã”17.

Para ser plenamente o livro da oração da 
Igreja, o M. deve tornar-se o livro da oração 
de cada cristão e, de modo particular, o 
livro da oração dos ministros ordenados 
que têm o mistério de presidir a oração de 
sua comunidade cristã e educá-la à oração. 
Isso significa frequentar assiduamente 
os textos da oração litúrgica, lê-los, 
meditá-los, penetrá-los para interiorizá-
los em profundidade. Aquele que desce 
nas profundezas dos textos litúrgicos aí 
permanece e se torna homem e cristão 
profundo. Romano Guardini escrevia 
com razão: “O homem ‘exterior’ pode 
facilmente sentir a oração litúrgica como 
não verdadeira, pois o homem que fala na 
liturgia é aquele profundo, autêntico”18. 
É na liturgia que se plasma, constitui e se 
torna sólido o núcleo profundo do cristão.
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La liturgie demain: essai de 
perspective (nota 16 do texto). 
18Cf. Romano GUARDINI, Formazione 
litúrgica, p. 91 (nota 17 do texto).



 

Afirmar a necessidade de conhecer 
os textos do M. não significa de modo 
algum reduzir a liturgia a um puro objeto 
de compreensão, não significa realizar 
um exercício puramente noético (de 
conhecimento) e intelectual. Quando 
os textos da liturgia são assimilados e 
compreendidos em sua profundidade 
tornam-se fonte de compreensão 
do mistério celebrado. O objetivo 
da compreensão do texto litúrgico 
é concretizar unicamente um sério 
relacionamento com Deus.

Como no alvorecer do movimento litúrgico, 
o M. permanece ainda hoje um instrumento 
privilegiado e decisivo para afrontar a atual 
separação entre liturgia e vida eclesial. 
O M. como livro da oração é hoje um 
instrumento essencial para restabelecer 
aquele autêntico relacionamento hoje 
fragmentado, sobretudo, nas últimas 
gerações, entre o que se reza, o que 
se conhece e o que se vive. É preciso, 
em beneficio à qualidade da fé, um 
autêntico relacionamento entre o que a 
liturgia transmite e o que o cristão vive. 
Sem liturgia a vida cristã corre o risco 
de constantes e perturbadores desvios, 
particularmente quando se direciona ao 
individualismo da fé, isto é, de uma crença 
que na realidade não é outra coisa que 
a justaposição de crenças pessoais. A 
liturgia, enquanto celebração comunitária 
do ato de fé, impede ao cristão toda forma 
de subjetivismo e personalismo da fé. Sem 
a assiduidade à celebração comunitária 
do ato da fé, a fé se reduz a conhecimento 
(gnose) que abandona o cristão 
irremediavelmente à ideologia espiritual, 
isto é, àquele conjunto de representações 
intelectuais e de significados que não se 

apoiam sobre a fé da Igreja. 
A liturgia, então, não é mais celebração 
da fé da Igreja, senão cultivo dos instintos 
espirituais do homem.

Pe. Guillermo 
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“Ah! Senhor JAVÉ, eu nem sei falar,  
pois que sou incapaz” (cf. Jr 1,6)

por Sandra Avelino

Dinâmicas de  
capacitação



O início do livro do profeta 
Jeremias retrata uma criança 
(aproximadamente oito anos, 

conforme afirmam os exegetas) que 
inicialmente sente-se incapaz de 
seguir com os desígnios de Deus, 
porém, para a sua felicidade, o próprio 
Deus a cobre de certif icações de que 
Ele estará sempre presente e que Ele 
irá pôr as palavras na boca do profeta, 
pois este foi escolhido desde o ventre 
de sua mãe para ser o profeta de Deus 
entre todas as nações. 

Escolhi este versículo para iniciar o 
nosso tema, pois certamente todo 
catequista já questionou coisas do 
tipo “Será que posso?”, “Será que 
tenho habilidade (capacidade) para 
aquilo?” ou até mesmo afirmou “Sou 
muito inexperiente para essa assumir 
essa missão”. Eu, particularmente, 
questiono-me diversas vezes sobre 
o que sou ou não capacitada para 
assumir na catequese, na Igreja e na 
minha vida pessoal e profissional. Os 
que nos reconforta são as palavras 
de Deus ao jovem Jeremias “Não 
diga ‘sou incapaz’, porque você irá 
para aqueles a quem Eu o mandar e 
anunciará aquilo que Eu lhe ordenar. 
Não tenha medo deles, pois Eu estou 

com você para protegê-lo – oráculo de 
Javé” (cf. Jr 1,7b-8). 

Hoje, abordarei as dinâmicas de 
capacitação. Esse tipo de técnica 
de dinâmicas deve ser usada para 
trabalhar com pessoas que já 
possuem alguma prática de animação 
grupal e que têm certo grau de 
maturidade, pois possibilita a revisão, 
a comunicação e a percepção do que 
fazem os destinatários, a realidade 
que os rodeia, amplia a capacidade de 
escutar e observar e facilita/clareia 
as atitudes dos animadores para 
que orientem melhor seu trabalho 
grupal, de forma mais clara e livre 
com os grupos. Geralmente, quando 
é proposto o tema/conteúdo principal 
da atividade, devem ser utilizadas 
dinâmicas que facilitam a reflexão e 
o aprofundamento; são, geralmente, 
mais demoradas. 

E, diferente dos últimos artigos 
que compartilhei com vocês, desta 
vez apresentarei sete dinâmicas de 
capacitação, visto que seu intuito é 
formativo, por isso se faz necessário 
escolher a dinâmica apropriada para 
cada tipo de situação. 
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1. ANÁLISE PROGRESSIVA
OBJETIVO: levantamento de informações 
(elementos de diagnóstico, expectativas 
dos participantes, avaliações, opiniões 
sobre determinado tema, etc.)
FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA: de acordo 
com o tipo de avaliação que será proposta.
TEMPO DE APLICAÇÃO:  
30 a 60 minutos.
NÚMERO MÁXIMO DE  
PESSOAS: 30
NÚMERO MÍNIMO DE  
PESSOAS: 10         

PROCEDIMENTO: 
Inicialmente solicita-se que os 
participantes reflitam individualmente 
sobre o tema ou questão em discussão; 

Dividem-se os participantes em duplas 
para que socializem a reflexão individual e 
aprofundem a discussão sobre o tema ou 
questão, durante cinco minutos; 

Em seguida, juntam-se as duplas, duas 
a duas, formando grupos de quatro 
pessoas, para continuarem a discussão 
e aprofundamento do tema (tempo 
aproximado: cinco minutos); 

Os grupos vão se juntando dois a dois, 
aprofundando e sistematizando a 
discussão (cinco minutos para cada etapa 
de discussão), até chegar a um único 
grupo que equivale à plenária; 

Na plenária é elaborada a síntese final 
do trabalho que é anotada em um cartaz, 
como resultado da participação de todos 
no processo de discussão.

OBSERVAÇÕES:
Esta técnica é uma das mais simples no 
que diz respeito à condução; 

É indicada para levantamento de 
elementos de diagnóstico (“Quais 
as principais dificuldades que vocês 
enfrentam?”, “Quais as principais 
potencialidades desta questão?”); de 
opiniões (“Qual a importância de a 
Campanha da Fraternidade ser debatida 
durante todo o ano e não apenas na 
Quaresma”); de expectativas (“Quais as 
suas expectativas em relação à Jornada 
Mundial da Juventude?”); de demandas 
(“Quais as necessidades de formação para 
os novos catequistas) e para avaliação 
(“Quais os pontos fortes e os pontos 
fracos deste tema?”, “Quais são as suas 
sugestões para o próximo encontro?”); 

Pode ser usada tanto com participantes 
alfabetizados quanto com analfabetos. 
No caso de analfabetos, deve-se atentar 
para que o tema em discussão seja bem 
objetivo e do interesse do grupo, pois 

DINÂMICAS
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Toque para ver o 
Esquema de condução 
para grandes grupos

normalmente eles têm menor poder 
de síntese e raciocínio abstrato menos 
desenvolvido; 

O tempo destinado para a discussão 
(especificado na condução como sendo de 
cinco minutos) não é rígido. O facilitador 
deve levar em consideração o “tempo do 
grupo”. O importante é manter o interesse 
dos participantes na discussão. Se o 
facilitador perceber que a maioria dos 
grupos já concluiu a discussão, poderá 
partir para a próxima etapa; 

A análise progressiva é uma técnica 
que não apresenta limitações quanto ao 
número de participantes. Para grupos de 
até 30 pessoas, deve-se seguir o roteiro 
de condução descrito anteriormente. 
Para grupos maiores, deve-se garantir 
a reflexão inicial (individualmente) e 
nas duplas. Mas, em seguida, devem-se 

formar grupos maiores, por exemplo: 1) 
reflexão individual; 2) reflexão e discussão 
em duplas; 3) reflexão em discussão 
em grupos de 6 (3 duplas); 4) reflexão e 
discussão em grupos de 12 (seis duplas) 
e assim por diante. Com isso se evitará 
que a técnica fique cansativa (discussão 
repetitiva) e se manterão as suas 
características: participação de todos e 
aprofundamento gradual da discussão.

2. RETRATO DA VIDA

OBJETIVO: levantamento de informações (elementos de diagnóstico, visão de futuro, etc.).



PROCEDIMENTO: 
A técnica do retrato da vida consiste em 
expressar por meio de símbolos, desenhos, 
cores, recortes, etc. os aspectos que estão 
em discussão e análise por parte dos 
participantes; 

Dividem-se os participantes em grupos. 
O número de participantes por grupo vai 
depender do total de participantes (grande 
número de participantes, grupos maiores). 
No entanto, o tamanho dos grupos nunca 
poderá ser muito grande, pois poderá 
dificultar a participação de todos nas 
discussões; 

Os grupos poderão ser divididos de forma 
aleatória ou por grupos de interesse 
(mesma idade, mesma comunidade, sexo, 
etc.). Isso irá depender do objetivo da 
discussão; 

Distribui-se, para cada grupo, uma folha 
de cartolina ou papel metro e pincéis 
atômicos; 

O facilitador explica o tema ou questão 
que será discutida pelos grupos; 

Em seguida, solicita aos grupos que, em 
vez de responderem à questão de forma 
escrita, deverão respondê-la através de 
desenhos. Chama-se a atenção para que 
não haja nenhuma letra ou palavra escrita 
no cartaz, só desenhos; 

Depois de concluídos os desenhos, os 
grupos se reúnem em plenária para 
a discussão e síntese do trabalho. A 
discussão deve proceder da seguinte forma: 

• Os cartazes deverão ser afixados 
na parede, um a um, à medida que os 
grupos forem se apresentando; 
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• Inicialmente, os participantes do 
grupo que está com o desenho em 
discussão não se pronunciam. Os demais 
participantes deverão se pronunciar, 
tentando descobrir o que aquele 
grupo quis dizer com os desenhos. O 
facilitador vai registrando num cartaz as 
contribuições da plenária em relação ao 
tema em discussão; 

• Em seguida, o grupo que desenhou 
explica o significado do desenho, 
confirmando ou não a interpretação da 
plenária;

• Os cartazes vão sendo apresentados, 
um a um, seguindo a mesma dinâmica, 
até que todos os grupos se apresentem; 

Cabe ao facilitador ir buscando mais 
e mais informações sobre o tema em 
discussão, não devendo se limitar às 
informações contidas nos cartazes. Os 
desenhos são, na realidade, um “mote” 
para puxar a discussão de maneira lúdica e 
criativa. 

A técnica é concluída em plenária, com a 
síntese feita num cartaz pelo facilitador, 
a partir das informações dadas pelos 
desenhos dos grupos.  

OBSERVAÇÕES:
Como o próprio nome sugere, o retrato da 
vida é indicado para identificar elementos 
de diagnóstico e prognóstico permitindo 
uma visão global da realidade;

É uma técnica que, por superar a barreira 
do analfabetismo, poderá ser utilizada 
com sucesso por grupos de pequenos 
produtores, permitindo o desenvolvimento 
da discussão com criatividade; 
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3. PAINEL DUPLO OU JÚRI SIMULADO

PROCEDIMENTO:
O facilitador inicia colocando para a 
plenária o tema em discussão. O tema 
escolhido é sempre sobre uma questão 
polêmica sobre a qual não há unidade de 
posição do grupo; 

Em seguida questiona a plenária sobre 
quais são os participantes que concordam 
com a afirmação (grupo do SIM) e quais 
os que discordam (grupo do NÃO). Solicita 
então algumas pessoas que queiram 
defender a posição do SIM e do NÃO (três 
a cinco representantes para cada grupo); 

É dado um tempo (dez minutos, por exemplo) 
para que o grupo do SIM exponha seus 
argumentos e em seguida o grupo do NÃO. 
Daí em diante a palavra é alternada entre um 
representante do SIM e outro do NÃO; 

O facilitador atua como juiz, moderando 
a discussão entre os dois grupos. Na 
primeira etapa do processo, só esses 
dois grupos se manifestam. A plenária 
permanece em silêncio, observando 
e analisando as argumentações (esta 
primeira fase dura de 20 a 40 minutos, a 
depender da complexidade do tema e da 
riqueza das argumentações); 

Uma variação da técnica poderá ser obtida 
utilizando-se, no lugar dos desenhos, 
recortes de jornal, revistas, etc. Para isso se 
faz necessária a preparação prévia desses 
materiais; 

O retrato da vida permite o enriquecimento 
da discussão, com a análise dos 
elementos subjetivos que se encontram 
nos desenhos. Para potencializar esse 
aspecto é importante que o facilitador 

valorize também as análises feitas pela 
plenária e que não foram desenhadas 
de maneira intencional pelo grupo que 
elaborou o cartaz. Se o aspecto levantado 
corresponder à realidade do que está sendo 
discutido, então deve ser incorporado ao 
cartaz-síntese pelo facilitador.



BÍBLIA

Na segunda etapa, a discussão é aberta 
à participação da plenária, que poderá 
reforçar os argumentos apresentados 
pelos grupos; 

Para finalizar, o ambiente de júri é desfeito 
e os participantes, dispostos em círculo, 
avaliam as argumentações de cada 
grupo. Se já for possível, chega-se a uma 
conclusão ou síntese da questão. 

OBSERVAÇÕES:
O painel duplo ou júri simulado é uma 
técnica muito utilizada para discussão 
e aprofundamento de temas polêmicos 
sobre os quais não há consenso do grupo. 
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Ela facilita um aprofundamento conjunto 
da reflexão e possibilita, se necessário, 
uma tomada de decisão mais segura; 

É importante que fique claro que o objetivo 
da técnica é contribuir para o processo de 
reflexão conjunta dos participantes, não 
sendo necessário que o grupo chegue a uma 
posição definida logo após a conclusão da 
técnica; 

Atente-se, porém para as questões 
doutrinais da Igreja. A nossa Santa 
Igreja é una e tem posições muito firmes 
sobre determinados temas polêmicos. 
Defenda sempre a posição da Igreja caso a 
discussão tenda ao outro lado.

4. ENTREVISTA

OBJETIVO: fornecimento de informações.
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PROCEDIMENTO: 
A técnica da entrevista permite a 
reflexão e a discussão sobre determinado 
tema ou conteúdo específico por 
meio de questionamentos feitos pelos 
participantes a pessoa(s) previamente 
convidada(s) que tem(têm) informações e 
experiência sobre o assunto; 

Inicialmente, o grupo escolhe 
cinco participantes para serem os 
entrevistadores. Eles formularão 
algumas questões em torno do tema. A 
escolha poderá ser feita com bastante 
antecedência (na semana anterior à 
entrevista, por exemplo) para que as 
perguntas reflitam, de fato, os interesses e 
necessidades do grupo. Caso isso não seja 
possível, é dado a esse grupo um tempo de 
dez a 15 minutos para que eles organizem 
os seus questionamentos; 

Para dar início à entrevista o(s) convidado(s) 
toma(m) assento no lugar do(s) 
entrevistado(s) e os entrevistadores ao lado. 
O facilitador assume o papel de mediador; 

Os entrevistadores, um a um, fazem seus 
questionamentos, indicando o convidado 
que deverá responder, no caso de haver 
mais de um entrevistado; 

Concluídas as perguntas dos 
entrevistadores, o moderador abre 
espaço para a plenária que, de maneira 
organizada, poderá também formular suas 
questões. Nesse momento são levantados 
novos questionamentos ou alguns 
outros que não ficaram suficientemente 
esclarecidos; 

Antes de finalizar a técnica, o moderador 
abre espaço para que os convidados façam 
seus últimos comentários. Esse momento 
é imprescindível, pois o entrevistado 
poderá abordar algum aspecto que ele 
considera relevante e que não tenha sido 
questionado pelo grupo.

OBSERVAÇÕES:
Esta técnica substitui, com vantagens, 
as apresentações expositivas de pessoas 
que vão dividir determinada experiência 
ou levar informações para o grupo, pois 
a discussão gira em torno dos interesses 
do próprio grupo, expressados por meio 
dos questionamentos. Facilita também 
a apresentação do convidado que, 
percebendo os interesses do grupo, 
contextualiza os seus comentários e 
apresentação. 

5. CONSTRUÇÃO COLETIVA DE CONCEITO OU TEMPESTADE DE IDEIAS

OBJETIVO:  
construção e nivelamento de conceitos.

PROCEDIMENTO: 
É uma técnica que permite colher 
várias ideias e opiniões do grupo sobre 
determinado tema ou conceito; 

O facilitador apresenta o conceito que 
se quer construir. Por exemplo “O que 
entendemos por ecumenismo?”, “O que 
entendemos por tráfico humano?”, etc.; 

Os participantes apresentam, com total 
liberdade, o entendimento que têm sobre o 



tema, sem censura, sem preconceito e sem 
limites de ideia para cada um; 

O facilitador vai anotando as opiniões num 
cartaz; 

Quando os participantes já tiverem 
colocado suas opiniões, o facilitador 
vai dando forma ao conceito a partir 
das ideias centrais que apareceram. Ao 
mesmo tempo em que vai aprofundando 
a discussão sobre cada ideia vai 
questionando os participantes sobre o 
que eles entendem sobre cada aspecto 
levantado; 

O facilitador finaliza a dinâmica redigindo o 
conceito construído coletivamente num cartaz.

OBSERVAÇÕES:
As ideias colocadas pelos participantes 
que não representam o conceito devem ser 
discutidas e descartadas pelo grupo.  
O facilitador tem que ter habilidade para, 
sem inibir os participantes, não construir 
um conceito equivocado sobre o tema; 

Para finalizar a técnica, em vez de o 
facilitador redigir o conceito ele pode 
dividir os participantes em pequenos 
grupos para que eles próprios o façam.

84DINÂMICAS

6. ESTUDO DE CASO

OBJETIVO: análise situacional.
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PROCEDIMENTO: 
Esta técnica consiste na discussão e análise de 
determinada situação dada pelo facilitador; 

O facilitador deve elaborar previamente a 
descrição de um caso, real ou fictício, que 
representa adequadamente uma situação 
próxima ao que se quer discutir e analisar. 
Pode ser um artigo de revista, o capítulo 
de um livro, etc. Ao final do texto, deve 
elaborar algumas questões que orientem 
as discussões nos grupos; 

Dividem-se os participantes em pequenos 
grupos e entrega-se uma cópia do caso 
para cada um; 

Os grupos leem coletivamente e analisam 
o caso a partir das perguntas dadas pelo 
facilitador;  
Concluídas as discussões nos grupos, os 
participantes reúnem-se em plenária para 
socializar as conclusões.

7. GRUPOS DE QUESTIONAMENTO
OBJETIVO: avaliação de aprendizagem.

PROCEDIMENTO: 
A técnica grupos de questionamento é 
muito apropriada para fazer avaliação 
dos conteúdos apresentados e discutidos 
durante determinado encontro; 

Dividem-se os participantes em cinco 
grupos (A,B,C,D e E) , dispostos na sala em 
forma de estrela; 

É dado um tempo de aproximadamente 
dez minutos para que os grupos elaborem 
duas questões sobre qualquer conteúdo 
apresentado ou discutido naquele 
encontro. Não pode ser pergunta do tipo 
“O que você acha...?”, mas devem ser 
perguntas cujas respostas possam ser 
julgadas como certas ou erradas; 

Após a elaboração das perguntas o grupo 
A fará uma pergunta ao grupo C. Escolherá 
um dos participantes do grupo C que 
deverá respondê-la; 

Se a resposta dada pelo participante 
for considerada certa, o grupo C ganha 

2 pontos. Se for errada, o grupo A, que 
questionou, ganha 1 ponto e é dado 
o direito de resposta a qualquer outro 
participante do grupo C. Se este acertar, o 
grupo C ganha apenas 1 ponto, se perder, 
o grupo que perguntou ganha mais 1 
ponto; 

O facilitador vai registrando num cartaz a 
contagem dos pontos de cada grupo; 

A técnica continua até que todos os 
grupos tenham feito e respondido a duas 
perguntas. 



Desejo, ardentemente, de todo meu 
coração, que tenham saboreado essas 
dinâmicas e que, quando necessário 
utilizá-las, façam-no e compartilhem 
conosco! Elas foram todas adaptadas de 
uma cartilha do Banco do Nordeste que 
eu tinha tempos atrás. Vou amar receber 
algum vídeo ou fotos da aplicação de 
alguma dessas dinâmicas de capacitação. 
Mandem para meu e-mail LAVELINO@
LIVE.COM que vou ficar muito feliz com 
cada e-mail recebido e vou respondê-los 
com muito carinho. Capriche que seu 
vídeo ou fotos podem sair na próxima 
edição da revista!

Com efeito, guardem em vossos corações 
o que nos diz o Senhor em Jr 1,5 “Antes 
de formar Você no ventre de Sua mãe, eu 
O conheci; antes que Você fosse dado à 
luz, Eu O consagrei, para fazer de Você 

profeta das nações”. E, por fim, entoemos 
a canção: “Tenho que gritar, tenho que 
arriscar, ai de mim se não o faço! Como 
escapar de Ti, como calar, se Tua voz arde 
em meu peito?”.

Em Cristo, com afeto,

Sandra Avelino
Sandra Avelino é catequista 
da Arquidiocese de Feira 
de Santana e estudante de 
filosofia.

OBSERVAÇÕES:
Esta é uma técnica que, além de favorecer 
a verificação da aprendizagem do grupo, 
também permite um reforço de conteúdos; 

Por segurança é conveniente sugerir 
aos grupos, no início da técnica, que 
elaborem três questões e não somente 
duas, pois é comum que algumas das 
perguntas  preparadas  pelos grupos sejam 
questionadas por outro;

O julgamento das respostas como certas 
ou erradas pode ser feito pelo facilitador 
ou, preferencialmente, pelos outros três 
grupos que não estão envolvidos com 
o questionamento e com a resposta no 
momento.
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Biotipos  
em cena  
Como criar personagens  

a partir do disponível

TEATRO NA CATEQUESE 88

por Erivandra Marques



O Cativeiro

E a família 
como vai

TOQUE PARA BAIXAR  
2 ROTEIROS PARA TEATRO

a
tarefa de criar personagens exige sensibilidade. Mais ainda quando 
não se dispõe de profissionais para encenar, o que geralmente 
acontece no ambiente de catequese. Quando se tem um ministério de 

teatro na paróquia, exclusivo para propiciar apresentações que auxiliam e 
adornam a mensagem, tudo fica mais fácil. Quando não há, torna-se vital 
aproveitar a ousadia e a disposição dos voluntários. Assim, quanto mais for 
possível aproveitar as particularidades desses atores, sejam características 
físicas, maneira de se portar e traços de personalidade, mais rica ficará a 
apresentação.

Montar pessoas que já constam em texto bíblico é mais confortável, levando-
se em consideração que o autor sagrado, ainda que superficialmente, 
demonstra alguns atributos dessas personagens. Assim, para fazer um Zaqueu 
é imprescindível ter um baixinho; para autênticos Zacarias e Isabel, pessoas de 
mais idade; para filha de Herodíades, alguém que saiba dançar com elegância...

Lembro-me de uma amiga dizendo “Eu queria participar do teatro, nem que 
fosse para fazer um abajur”. Dentro de cada realidade é possível extrair o melhor 
de cada um, tornando a apresentação teatral ao máximo proveitosa, enquanto a 
necessária formação de atores de Deus segue de mãos dadas com a urgência em 
catequizar, em evangelizar. Percebe-se daí que, mesmo que tenhamos a graça 
de atores profissionais no elenco, ninguém está totalmente pronto. Cada nova 
personagem exigirá despojamento e dedicação para ser bem construída.

E por que é importante prezar por tantos detalhes? Se Deus é detalhista, 
igualmente Sua imagem e semelhança precisam ser. Sua mensagem merece 
ser transmitida com clareza e requinte. E nós, Seus assemelhados, merecemos 
gravar no coração as palavras de vida eterna que acabam por entrar por nossos 
olhos e ouvidos. Por isso, aproveitemos bem tudo o que Deus nos dá!
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Erivandra Marques
Catequista de Primeira Comunhão
Paróquia Senhor do Bonfim
Maceió, AL
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CATEQUISTAS  
EM FORMAÇÃO:  
A INTERNET COMO FERRAMENTA



U
ma das maiores dificuldades dos 
catequistas em ação nas paróquias 
é, sem dúvida, ter “tempo” para 

participar de encontros de formação e 
cursos. 
A maioria dos catequistas, além de se 
dedicar à evangelização de crianças, 
jovens e adultos; têm seu tempo 
preenchido por atividades pessoais 
como: família, trabalho, estudo e outras 
pastorais em que atuam na Igreja. Isso 
faz com que a formação, tão necessária 
para uma evangelização eficaz, não 
aconteça por absoluta falta de tempo e 
espaço ou, acabe sendo feita de maneira 
fragmentada, o que faz com que muitos 
agentes de pastoral desistam da missão 
pelas enormes dificuldades que são 
encontradas pelo caminho e que não são 
capazes de enfrentar.

Pensando em resolver parte dessa 
carência de “tempo” e “espaço” para 
formação dos catequistas, as catequistas 

Ângela Rocha, de Londrina-PR e Claudia 
Pinheiro, de Bom Jesus de Itabapoana-Rj, 
acharam uma “fórmula” que tem se mostrado 
muito eficaz: utilizar a internet e suas várias 
ferramentas para proporcionar “encontros” 
de formação para catequistas. Ângela 
iniciou sua missão pastoral como agente 
da Pascom na diocese de Guarapuava – PR, 
onde permaneceu por seis anos e Claudia 
(‘Dinha’ para os amigos), tem experiência 
com Blogs e arte visual. Assim, uniram suas 
experiências em comunicação e sua paixão 
pela catequese, para implementar a ideia.

A iniciativa começou em meados de 
2011, quando ambas, depois de terem se 
conhecido por meio da internet e interação 
de seus Blogs (até hoje não se conhecem 
pessoalmente), resolveram usar uma 
metodologia “inovadora”: formar grupos 
para estudos via web ao estilo EAD, usando 
textos, vídeos, atividades, tarefas, bate-papo. 
Em princípio optaram por utilizar 
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os “Grupos” oferecidos pelas empresas 
de serviço online.  Logo que o grupo foi 
divulgado no meio virtual, principalmente 
pelos blogs de catequese, foram feitas 
mais de 200 inscrições para o primeiro 
curso. Mas, gerir um grupo deste tamanho 
gerou uma série de dificuldades, a 
começar pela própria utilização da 
ferramenta web, que os catequistas 
tiveram muita dificuldade para acessar 
e utilizar. O cadastro era feito com o 
endereço de e-mail de cada um, e por 
utilizar ambientes diferentes: Gmail, 
Hotmail, UOL, Yahoo, etc., o processo 
foi ficando demorado e “complicado”. 
O primeiro módulo terminou com 35 
catequistas somente. Percebeu-se que 
uma mudança se fazia necessária para 
melhorar o acesso dos catequistas.

Com a expansão dos blogs como 
ferramenta de comunicação na internet, 
o grupo optou então pela criação de 
um blog para publicação do material e 
centralização das tarefas do curso. Em 
novembro daquele ano, as atividades 
do grupo migraram para o blog www.
catequistasemformacao.com . Novamente 
a ferramenta não deu o retorno esperado. 
Havia espaço e facilidade para publicação 

de material, mas, um blog não dava a 
necessária interação com os catequistas. 
Era preciso “conversar”!

A solução foi “invadir” as redes sociais, 
e fevereiro de 2012, foi criado o grupo 
“Catequistas em Formação” no Facebook, 
com a característica de “fechado”, ou 
seja, para entrar nele e ler seu conteúdo 
é necessário ser convidado por outro 
membro ou pedir para ser adicionado, o 
que é feito mediante aceitação por um dos 
administradores. 

Aproximadamente 50 pessoas migraram 
dos cursos oferecidos pelo blog para 
o grupo no Facebook. As formações 
continuaram sendo feitas por meio da 
criação de pequenos grupos de estudo, 
também no Facebook, com no máximo 
40 pessoas. Uma espécie de “subgrupo” 
ligado ao grupo maior. 

E o grupo foi se “multiplicando”. Dois 
anos depois, conta com mais de 3.100 
pessoas de todos os lugares do Brasil e 
até do exterior: “Temos catequistas de 
Portugal, dos Estados Unidos, da África, 
Espanha, Uruguai... e a cada dia somos 
surpreendidos por pessoas 
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Acesse o site

catequistasemformacao catequistasemformacao@gmail.com

que ‘ouviram’ falar da gente, nunca imaginei 
algo assim!” Manifesta-se Ângela Rocha.  
“As interações são constantes, são 
postagens e comentários que geram em 
torno de 300 notificações diariamente. Nos 
últimos três meses, o grupo tem recebido 
em média 30 pedidos de adesão por dia”.

E isso criou também a necessidade de 
mais administradores. Hoje o grupo conta 
com mais sete pessoas além da Ângela e 
da Claudia: Antonio Mansilhas e Gislaine 
Ferreira de Rinópolis - SP, Janice Santos 
de São Paulo, capital; Ronald Luna, de 
Barra Velha –SC, Nilva Mazzer de Maringá 
–PR, Renata Furlan, de Cocal do Sul - SC 
e Rui Flexa de Aracaju –SE; e mais alguns 
colaboradores, como a Laurinda Rasteiro, 
catequista de São Vicente –SP, que faz a 
publicação da Oração do dia. 

Todos os administradores são catequistas 
de base e tem como função “coordenar” 
e “orientar” as publicações e mediar as 
discussões. Ângela e Ronald possuem 
Especialização Lactu Sensu, em Catequética 
pela FAVI e PUC respectivamente. 

Os administradores tem o cuidado de olhar 
o perfil antes de adicionar cada pessoa ao 
grupo, para que não se desvirtue o objetivo 
principal que é a formação religiosa no 
âmbito da catequese católica. E cada novo 
membro é recebido com um “Bem vindo (a)” 
e incentivado a partilhar um pouco da sua 
vivência na Igreja: de que paróquia e cidade/
estado é, se é catequista ou se não, quais 
suas atividades pastorais.“Isso é necessário 
porque a internet, principalmente as 
redes sociais, se tornaram um mundo tão 
vasto e ativo que muitas pessoas nem 
sabem onde estão e o papel  que cada um 
precisa desempenhar.” Explica Ângela 

Rocha: “Nosso cuidado é para preservar a 
seriedade e idoneidade do grupo e que a 
evangelização seja o foco de todos.”

Ao completar dois anos de grupo no 
Facebook e três anos de Blog no Blogspot, o 
grupo ainda festeja outras iniciativas. Uma 
Fanpage criada em dezembro de 2013, já 
com mais de 1.200 “curtidas”, “Para que o 
público do Facebook nos conheça também.” 
Diz Antonio Mansilhas, idealizador da 
Fanpage. E um projeto de “Boletim 
impresso”, que os catequistas reproduzem 
em suas paróquias para distribuir àqueles 
que ainda não tem acesso digital.

O segredo para tanto sucesso? “As pessoas 
hoje em dia, estão muito mais no ambiente 
virtual do que propriamente no ‘real’, 
ninguém tem mais tempo para ir aos 
encontros na paróquia”, diz Ângela Rocha, 
“e a vantagem da formação e dos cursos na 
internet é que o catequista pode acessar do 
lugar e no momento mais oportuno. Aliado 
a isso o diferencial do nosso grupo é dar 
atenção a todos, dar ‘resposta’ àquilo que 
nos perguntam, mesmo que seja um ‘não 
sei, mas vou procurar!’ (risos)”.

Projetos para o futuro? “Com certeza! Nosso 
próximo passo é um site, que já está em 
teste, com uma plataforma Moodle para 
facilitar o acesso aos grupos de estudo.” Diz 
Rui Flexa, catequista e analista de sistemas, 
um dos novos administradores do grupo. 

OS “CATEQUISTAS EM FORMAÇÃO” 
PODEM SER ENCONTRADOS NOS 
SEGUINTES ENDEREÇOS NA WEB:
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por Brian Brown

o que alguns 
católicos

não notaram no
último sucesso

da disney



E
u não ia escrever nada sobre o filme 
“Frozen”. Não ia nem vê-lo no cinema, 
porque o atroz marketing americano me 

fez achar que fosse uma patética animação 
sobre um boneco de neve falante. Mas 
uma resenha positiva me fez perceber 
que havia muito mais do que isso. Minha 
esposa e eu acabamos indo ver. Dizer 
que nós “adoramos” seria insuficiente, já 
que as pessoas usam essa palavra muito 
gratuitamente hoje em dia. O fato é que 
talvez tenha sido a mais bela animação que 
já vimos em toda a nossa vida, incluindo as 
imagens e o som, da arquitetura do castelo 
de gelo até a música coral medieval. 

Só então eu comecei a ver as coisas que 
as pessoas religiosas estavam escrevendo 
sobre o filme. Tem desde a teoria da 
conspiração gay até, num lado mais sóbrio, 
os que criticaram a música “Let It Go” 
por causa do seu individualismo egoísta. 
Mas depois da sexta crítica a “Let It Go”, 
eu comecei a pensar que ninguém tinha 
captado o filme de verdade. Eu tinha que 
escrever alguma coisa, porque pelo menos 
duas coisas precisam ser ditas. 

Antes, porém, quero recomendar a 
resenha de Greg Forster sobre o filme. 
Foi essa resenha que me levou a vê-lo. 
As animações da Disney, como se sabe, 
estão gradualmente deixando de existir: 
o pessoal da Pixar está acabando com a 
tradição questionável delas. John Lasseter, 
da Pixar, está hoje à frente da Disney 
Imagineering: é ele o produtor executivo 
de “Frozen”. Portanto, não cometa o erro 
de automaticamente vincular este filme à 
tradição de “filmes subversivos” da Disney.

“Tradição de filmes subversivos da Disney”: 
vamos falar disso.

A primeira coisa que tem que ser dita é 
que os cristãos (em particular, mas não 
exclusivamente, os de uma certa facção 
fundamentalista) estão incomodados 
com os filmes da Disney já faz um bom 
tempo. A Pequena Sereia não usava roupas 
suficientes. O Corcunda de Notre Dame 
fazia as pessoas religiosas parecerem 
ruins. Pocohantas era panteísta. Muitos 
dos filmes tinham pessoas boas fazendo 
magia. E a lista segue... É claro que isso faz 
parte de outra tradição, ainda mais longa e 
mais ampla, de desejar muito mais a total 
ausência de coisas ruins em um filme do 
que a presença de coisas boas, o que é, em 
parte, a razão de os filmes cristãos serem 
quase todos puros, seguros e... péssimos. 

A Disney fez os melhores filmes 
de animação de todos os tempos, 
praticamente eternos (dentro do que cabe 
na indústria cinematográfica) e estampou 
na mente das crianças uma grande 
gama de valores e boas lembranças. 
Mas há queixas legítimas dos pais, 
considerando-se que são filmes infantis 
que exercem a sua influência sobre jovens 
impressionáveis  . De qualquer forma, como 
representante da Geração do Milênio, que 
cresceu vendo esses filmes, eu acho que 
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Fábio Porchat foi o 
dublador de Olaf, 
um boneco de neve

Toque para ver



os nossos pais ficaram incomodados com 
a maioria das coisas erradas e perderam 
totalmente de vista o modo como a 
Disney foi moldando os filhos deles. 
Enquanto mamãe e papai se preocupavam 
com coisas evidentes (Ariel se vestindo 
como uma sereia, um nativo americano 
reverenciando a natureza) ou que são 
próprias dos contos de fadas (a magia), 
a Disney foi instalando um sistema de 
valores dentro de nós que, aparentemente, 
era sutil demais para eles perceberem.

Quase todos os filmes de animação da 
Disney nos ensinaram durante décadas o 
mesmo princípio moral central: na maioria 
dos contextos, eles faziam parecer que 
“o amor é um sentimento que deve ser 
realizado a qualquer custo”. Ou, em um 
nível mais fundamental: “seguir o seu 

coração é sempre a coisa certa a fazer”. 
A Disney não transformou a maioria de 
nós em bruxos, panteístas ou nudistas, 
mas nos ensinou a não colocar nada 
acima dos nossos próprios desejos (e, 
para ser honestos, muitos dos nossos pais 
reforçaram essa lição).

Nós aprendemos bem a lição, como é 
evidenciado pela generalização do “ficar” 
com o máximo de parceiros, pela fobia 
do compromisso e pelos pontos de vista 
sobre as políticas públicas relativas 
ao casamento. Afinal, Ariel, Aladdin 
ou quem quer que fosse, com raras 
exceções, fizeram o que tinham vontade 
de fazer, perseguiram seus sonhos, seus 
interesses amorosos, e assim por diante. 
Queimaram vínculos. Rejeitaram seus pais. 
Abandonaram suas tradições e seu povo. 
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E... viveram todos felizes para sempre.

Isso me leva à segunda coisa que precisa 
ser dita: com relação a estas questões, 
“Frozen” é o filme de animação mais anti-
Disney que eu já vi.

Há nele uma grande mudança, talvez 
radical, em comparação com os filmes 
anteriores. Sim, a música “Let It Go” 
ainda soa bastante “Disney”: eu, eu, eu, 
e dane-se todo mundo. A personagem 
Anna decide que se apaixonou em quatro 
segundos e meio e se envolve em três 
minutos. Mas o filme não fica só nisso.

Todo o enredo do filme é construído em 
torno dos dois personagens principais que 
não aprendem as “lições de moralidade” 
da Disney.

Anna descobre quase imediatamente 
que seguir o coração sem pensar nas 
consequências pode ter consequências 
terríveis. E descobre, provavelmente no 
início de filme mais impressionante da 
tradição da Disney, que o seu “verdadeiro 
amor”, seu sentimento, era absurdo, e que 
o amor de verdade consiste em “colocar 
as necessidades do outro na frente das 
minhas”. Para martelar este ponto, o final 
surpreendente da história substitui todos 
os clichês dos contos de fadas da Disney 
por um ato digno de um conto de fadas 
real.

A menina que crescer com essas bonecas 
na sua cama em vez das antigas princesas 
da Disney terá um poderoso ponto de 
referência em sua imaginação sobre o 
que é (e o que não é) o amor. E este é 
precisamente o tipo de coisa que todo 
conto infantil deveria ensinar.

Quanto a Elsa e à canção “Let It Go”, 
ela passa a primeira metade do filme 
escolhendo entre dois extremos. Na 
maior parte da sua vida, ela escolheu o 
primeiro: esconder seus poderes, para 
não causar danos. É o contrário do ponto 
de vista inicial de Anna: não amar nunca 
(ou pelo menos não demonstrar), porque, 
ao amar, as pessoas podem se machucar. 
Na canção, ela escolhe fazer o que quer. 
O resto do filme é o processo em que Elsa 
se   confronta com uma terceira opção: 
aprender a canalizar o que ela pode fazer 
de bom pelos outros e aprender que o 
amor ajuda, em vez de apenas renunciar 
a machucar. Ser quem ela é não consiste 
em fazer o que ela quer, nem em forçar 
todo mundo a aceitá-la. Consiste em arcar 
com a responsabilidade de irmã e rainha, 
ganhando aceitação graças ao ato de doar-
se e de usar os seus dons para espalhar 
alegria e beleza ao seu redor. Seu convite 
aos plebeus para entrarem no pátio 
real, no final do filme, é uma declaração 
poderosa: ela abriu o coração para as 
pessoas, compartilhando o que ela tem.

No fim das contas, é uma história com 
uma complexidade moral que destrói 
tudo o que a Disney já fez antes, entrando 
muito mais na tradição da Pixar (e, mesmo 
assim, é um filme acima da média).

Há pessoas que, em vez de só apontar 
defeitos, deixaram o filme falar por si 
mesmo. Eu acredito que elas viram o 
mesmo que eu vi: um filme que, durante 
100 grandiosos minutos, nos faz pensar 
que talvez os grandes contos infantis não 
estejam mortos.
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Acesse o site

Os jovens e adultos que buscam a catequese 
querem encontrar a Deus, ao outro e a si 
mesmos. Mais do que instrução procuram 
experiência, testemunho e vivência. Este 
manual oferece justamente isso: uma 
catequese para a vida que, partindo da 
Revelação, vai ao encontro da realidade do dia a 
dia, dando a ela um significado fundamentado 
na fé. Com linguagem acessível, os roteiros são 
interativos, levando os catequizandos à ação 
por meio da reflexão. Pode ser utilizado tanto 
individualmente quanto em grupo.

Catequese com jovens  
e adultos

Autor: Padre Cristovam Lubel 
Editora: Pão e Vinho

O que buscamos quando damos catequese? 

Sem dúvida, não se trata de pura formação 
intelectual, doutrinária ou humana, mas de 
discipulado, tal como foi o desejo da Conferência de 
Aparecida. 

Este livro tem também esta perspectiva: gerar 
discípulos seguidores de Jesus - Mestre e modelo 
divino de toda a perfeição -, proporcionando um 
encontro pessoal com Jesus Cristo ressuscitado. Para 
isso, vários aspectos foram contemplados: a leitura 
orante da Palavra de Deus em um contexto litúrgico 
e mistagógico; a formação humano-afetiva em vista 
do amadurecimento dos adolescentes; e o despertar 
de uma consciência amorosa que leve à participação 
da comunidade de fé e da sociedade, onde os mais 
pobres e sofredores tenham a primazia.

Acesse o site

Caminho do discipulado 
Encontros de preparação para a Crisma

Autor: Diác. Fernando José Bondan 
Editora: Vozes
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ANCHIETA, NA 
PALAVRA DOS PAPAS

Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo

A
canonização de São José de 
Anchieta, o Apóstolo do Brasil, tem 
enorme significado para a Igreja de 
São Paulo e do Brasil. Não se trata 

apenas da proclamação de mais um santo, 
mas da valorização de toda uma história, 
da confirmação de um serviço prestado ao 
Evangelho e da sinalização de um caminho 
para a Igreja percorrer.

Nascemos de um trabalho missionário e 

continuamos a ser uma Igreja missionária. 
E precisamos sê-lo, mais do que nunca! 
Os “sinais dos tempos”, ao nosso redor 
estão a pedir a renovação da consciência, 
da parte de toda a comunidade eclesial, 
de que somos um povo em estado 
permanente de missão e precisamos de 
uma nova atitude missionária.

Os documentos recentes da Igreja, em 
vários níveis, explicitam esta urgência. 
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E isso está em plena coerência com o 
mandato que os apóstolos receberam do 
próprio Cristo no início da vida da Igreja: 
“ide por todo o mundo, anunciai a Boa 
Nova a todos os povos”.

O papa Francisco destacou ainda mais, 
o significado missionário de São José de 
Anchieta ao proclamá-lo “santo”, junto 
com dois outros missionários, que atuaram 
na América do Norte: São Francisco de 
Laval, primeiro bispo do Quebec (1623-
1708), e Santa Maria da Encarnação, 
religiosa ursulina (1599-1672); ambos 
nasceram na França e dedicaram sua vida 
como missionários no Canadá.

Outros papas também destacaram o 
significado missionário de Anchieta. Na 
missa do Campo de Marte, em São Paulo 
(03.07.1980), durante sua primeira visita 
ao Brasil, João Paulo II referiu-se à “figura 
fascinante” (de Anchieta), tão ligada à 
história religiosa e civil do Brasil, que 
“veio ao Brasil para anunciar Jesus Cristo 
e difundir o Evangelho. Veio com o único 
objetivo de levar os homens a Cristo”. E 
recordou trechos de cartas escritas por 
Anchieta aos seus Superiores sobre os 
trabalhos missionários desempenhados.

“Salvar as almas para a glória de Deus, 
este era o objetivo de sua vida”, continua 
ainda o Papa. “Isso explica a prodigiosa 
atividade de Anchieta ao procurar novas 
formas de atividade apostólica, que o 
levavam a fazer-se tudo para todos; a 
fazer-se servo de todos, para ganhar o 
maior número possível de homens para 
Cristo” (cf 1Cor 9,19-22).

Bento XVI, ao falar aos Bispos da Amazônia 
em visita “ad Limina” (04.10.2010), 

apresentou a figura de Anchieta como 
“modelo de incansável e generosíssima 
atividade apostólica (...) promovendo a 
difusão da Palavra de Deus tanto entre os 
indígenas como entre os portugueses (...). 
Isso pode servir de exemplo para ajudar 
as vossas Igrejas particulares a encontrar 
os caminhos para promover a formação 
dos discípulos missionários no espírito da 
Conferência de Aparecida”.

O mesmo Papa, na sua Mensagem 
(18.10.2012), para a Jornada Mundial da 
Juventude do Rio de Janeiro apresentou 
Anchieta como “modelo para a juventude“, 
pela contribuição generosa que deu, 
sendo ainda muito jovem, para o anúncio 
do Reino de Deus e o desenvolvimento 
deste mundo.

No encerramento da Jornada Mundial da 
Juventude, no Rio de Janeiro (28.07.2013), 
no envio dos jovens em missão, o papa 
Francisco convidou-os a imitarem o 
exemplo de Anchieta: “A Igreja tem 
necessidade de vocês, do seu entusiasmo, 
da sua criatividade e alegria. Um grande 
apóstolo do Brasil, o Beato José de 
Anchieta, partiu em misão quando tinha 
apenas 19 anos de idade. Sabem vocês, 
que o melhor evangelizador dos jovens 
é um outro jovem? Este é o caminho que 
todos vocês devem percorrer.”

Conhecer e valorizar a vida e a ação 
missionária de São José de Anchieta 
ajudará, certamente, a recobrar a 
identidade missionária de nossa Igreja e 
a buscar caminhos e meios para melhor 
concretizar esta missão no contexto 
sempre novo em que a Igreja se encontra.
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EXEMPLO DE 
EVANGELIZADOR

Dom Raymundo Damasceno Assis
Arcebispo de Aparecida (SP)

Presidente da CNBB

A
canonização do beato José de 
Anchieta, neste dia 2 de abril, é 
recebida com festa pelo Brasil. Não 
podia ser diferente, afinal, Anchieta 

marcou a história de nosso país como 
evangelizador, educador e escritor. Alegra-
nos, portanto, a sábia decisão do papa 
Francisco de declarar santo, por decreto, o 
“Apóstolo do Brasil”.

Nascido na Espanha em 1534 (Ilha das 
Canárias), Anchieta estudou em Portugal. 
Aí conheceu e ingressou na Companhia de 
Jesus aos 17 anos. Ainda noviço, foi enviado 
ao Brasil pelo próprio Santo Inácio de Loyola 
quando tinha apenas 19 anos. Aqui, uniu-
se ao padre Manoel da Nóbrega e outros 
jesuítas para ajudar na evangelização.
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Em sua missão evangelizadora, padre 
Anchieta destacou-se no trabalho com os 
indígenas a quem catequizava recorrendo à 
dramaturgia e à poesia. Com esse método, 
tornava a catequese agradável e facilitava 
o aprendizado e a memorização. Em suas 
peças teatrais, identificava o mal, o injusto 
com os seres espirituais que levavam os 
indígenas à vingança e a outras ações 
contrárias ao Evangelho. O belo, o bem e a 
alegria, por sua vez, eram identificados com 
os anjos.

A dificuldade que os jesuítas encontravam 
na missão por causa da língua dos indígenas 
foi resolvida com a gramática Tupi-guarani, 
que padre Anchieta escreveu - “Arte da 
Gramática da Língua Mais Falada na Costa 
do Brasil”, publicada em Coimbra em 1595. 
É autor também de outras obras importantes 
como “Os feitos de Mem de Sá”.

Coragem também não lhe faltava. No 
confronto dos portugueses com os tamoios, 
que queriam destruir a colônia São Vicente, 
em 1563, Anchieta se oferece como refém 
dos índios, em Iperoig (hoje, Ubatuba), 
assegurando as negociações de paz. Nessa 
condição, ficou durante seis meses entre 
os tamoios. Foi nessa época que compôs 
o famoso “Poema à Virgem”. Não hesitou 
também em defender os índios da tentativa 
de escravização pelos colonizadores 
portugueses.

A missão o fez andar por quatro estados 
brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, 
onde foi ordenado padre com 32 anos (em 
Salvador), e Espírito Santo. Em todos se 
sobressaiu pela evangelização, mas também 
pela educação. O primeiro colégio dos jesuítas 
na América, por exemplo, Colégio São Paulo de 
Piratininga, foi fundado com a participação de 

Anchieta, logo que chegou ao país.

Sua profunda espiritualidade e a riqueza de 
carismas que possuía, apesar de tão jovem, 
atraíram para junto da obra um número 
sempre crescente de famílias que fez com 
que, mais tarde, surgisse o povoado, a vila, 
a cidade e hoje a grande metrópole de São 
Paulo. É, por isso mesmo, reconhecido como 
um dos fundadores da capital paulista. Já no 
Rio de Janeiro, dirigiu o Colégio dos Jesuítas 
por três anos (1570-173). No Espírito Santo, 
fundou a aldeia de Reritiba (hoje, Anchieta), 
onde morreu no dia 9 de junho de 1597.

O exemplo e o testemunho do padre 
Anchieta são inspiração aos evangelizadores 
de hoje, desafiados a falar à mente e ao 
coração das pessoas de modo a levá-las 
ao encontro pessoal com Jesus Cristo. Sua 
criatividade no anúncio do evangelho aos 
indígenas, recorrendo ao teatro e à poesia, 
interpela-nos quanto aos métodos que 
usamos nos tempos atuais na nossa missão 
evangelizadora. Revela-nos a urgência de 
uma evangelização inculturada num país 
marcado pela pluralidade cultural e étnica.

Recordando a vida e o legado do padre 
Anchieta, a Igreja pode tirar, pelo menos, 
três lições: 1. O compromisso com a 
evangelização dos que ainda não fizeram a 
experiência do amor de Deus em suas vidas 
ou dele tenham se afastado; 2. A defesa da 
vida e dos direitos das populações que os 
têm ameaçado, especialmente os indígenas 
que, ainda hoje, lutam para manter sua 
cultura e tradição; 3. A presença no mundo 
da educação de modo a ser sinal da 
mensagem libertadora do Evangelho.

São José de Anchieta interceda pelo Brasil! 
Amém!



A próxima edição chega em 
breve e queremos que nos  

ajude a torná-la ainda melhor.
Envie um e-mail para  

contato@soucatequista.com.br
com as suas sugestões,  

elogios, críticas, ou mesmo um 
artigo ou depoimento.

sou
catequista
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