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A hashtag para esta edição da revista 
Sou Catequista é #caminho. Estamos 
todos avançando na caminhada 
cristã e levando junto aqueles que 
nos foram confiados. É um caminho de crescimento e 
amadurecimento. Um catequista nunca pode ficar parado, 
é necessário abrir-se a novos desafios, aprofundar-se no 
conhecimento “das coisas de Deus”. Os artigos elaborados 
pelos nossos colunistas buscam motivar nossos leitores a 
esse avanço. Eles partilham suas experiências para levá-
los a dar mais passos na caminhada.

A Palavra de Deus, nesse caminho, é guia para todos 
os catequistas, a utilizamos como meio de formação e 
espiritualidade, mas o desafio que nos é proposto pela 
matéria de capa é o de ir além: torná-la verdadeiramente 
centro de nossa missão. Bento XVI nos presenteou com a 
Exortação Apostólica Verbum Domini e nesta edição o Pe. 
José Alem, baseado no material do Pe. Luiz Alves de Lima, 
irá nos conduzir neste aprofundamento.

A equipe da revista Sou Catequista está também fazendo 
a sua parte para oferecer o melhor para os catequistas. O 
novo site está em fase de testes e nas próximas semanas 
lançaremos os Subsídios Catequéticos. Serão cartilhas 
digitais com conteúdos extras para utilizar no seu tablet 
nos encontros em sua comunidade. Algo muito inovador e 
prático!

Tenho certeza de que você irá gostar muito dessa edição! 
Estamos aumentando quase 20 páginas a mais e acredito 
que as próximas ficarão ainda maiores devido a riqueza 
dos artigos que temos produzido.

Uma ótima leitura para você! E não se esqueça de nos 
enviar um e-mail (ou escreva em nossa fanpage) com a 
sua opinião sobre a revista.

Sérgio Fernandes 
Direção geral
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notificação do aplicativo 
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MELHORAR DE POSIÇÃO NO RANKING 
E TER MAIS DESTAQUE NAS LOJAS.
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Quero parabenizá-los pelo trabalho 
catequético, a revista online, grande 

iniciativa, que vocês continuem 
ampliando, mais e mais, no campo da 

formação catequética
Diácono Lula

Juazeiro do Norte-CE
Regional CNBB - NI  

Ser catequista é muito maravilhoso poder 
plantar a semente do amor no coração dos 

jovens falando sempre de JESUS e o que 
deixado para nós, como conviver com as 
pessoas e suas diferenças, comprometer 
com o bem da comunidade e abraçar de 

corpo e alma o chamado de DEUS através 
de ensinamentos bíblicos.

Eliane da Cruz Madeira

Já vou começar a ler nova edição!!!
Parabéns Equipe Sou Catequista por mais 

esta edição.  Deus os abençoe!!!!
Edilei da Silva Paula 

Copiei para divulgar, gostei muito desse 
trabalho de vcs!

Clarice Coelho de Sousa 

Muito bom para aplicar em nossa 
paróquia, parabéns!

Vera Monteiro

Com a dinâmica temos maior 
entendimento e entrosamento na turma, 

pois, proporciona momentos ricos em 
reflexão e diversão, é um meio importante 

para tornar a catequese bem atrativa e 
mais participativa. A dinâmica associada 

ao tema do encontro nos ajuda na 
formação Cristã.

Lilian Godoy



Venho aqui elogiar o trabalho da revista 
“Sou catequista”. Tenho acompanhado as 
edições da revista e muito tem ajudado no 
meu trabalho pastoral. Sou seminarista e 
faço assessoria para catequese paroquial. 
Agradeço vosso serviço e peço que Deus 
abençoe sempre esse trabalho. 
Seminarista Raifran Souza
In Cor Iesu Semper

Gostei. Tem bastante informações 
deixando a par do que acontece no 
universo catequético.
Reginaldo Pinheiro

Excelente ferramenta para nós catequistas 
Explicativo, interativo, conteúdo variado... 
Recomendo com louvor!
Emerson Marinho

Inovador Excelente ferramenta no auxílio 
da evangelização! Mais que uma revista, 
uma amiga espiritual.
Jack Reacher

Sou catequista , e esta revista tem me 
ajudado muuuuiitto. Principalmente em 
forma de aplicativo, é muito pratico...
Roberta Marinho

NOSSOS NÚMEROS

30.560 
assinantes

1.009.900 
visualizações de páginas

22.110
seguidores no Facebook

5.300
visitantes únicos/dia no site

ENVIE SUA
MENSAGEM PARA
contato@soucatequista.com.br
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CONCORRA AO SORTEIO DA

 COLEÇÃO SEMENTES
(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: 25 de novembro

Acesse: sorteiefb.com.br/tab/promocao/400281
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.



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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UTILIZANDO O

NA CATEQUESE
por Priscila Tenório

Igreja! Ao buscar o conhecimento para 
passar para eles pude perceber o quanto 
a nossa Igreja é bela, o quanto ela nos 
mostra como seguir a Jesus, a responder 
a tudo o que o mundo nos impõe, como 
viver nesta sociedade tão conturbada, 
especialmente para os jovens que sofrem 
de todos os lados! Eles são atingidos pela 
falta de diálogo na família, pela mídia, 
pelos amigos, pelo ambiente em que 
vivem, pelas redes sociais e é difícil resistir 
se não tiverem quem os ajude e guie nos 
caminhos da Igreja, nos caminhos da fé!

M
eu nome é Priscila, tenho 26 anos e 
há nove meses venho experienciando 
levar o catecismo da Igreja por meio do 

YOUCAT para os jovens que fazem parte do 
grupo do qual participo, Herdeiros da Graça.

Aceitei o convite mesmo não tendo 
uma formação profunda no catecismo, 
pois, apesar de ter sido crismada, não 
acreditava que a minha formação seria 
suficiente para passar a doutrina da 
Igreja para os jovens. Então, a primeira 
ação foi comprar o YOUCAT e o catecismo 
e mergulhar na beleza da nossa linda 



Então, para mostrar aos jovens o que é a 
beleza da Igreja, sua doutrina, o que ela 
prega, percebi que era preciso entrar no 
mundo deles, estar junto deles, mostrar 
que eu me importava com eles, pois 
necessitam de alguém com quem eles 
pudessem contar, um bom pastor. Não 
adianta chegar e ficar lendo o que diz o 
catecismo, pois para eles isso é “chato”, é 
preciso tirar de dentro do coração tudo o 
que a Igreja traz, mostrar com afeto, trazer 
para a realidade deles, numa linguagem 
que eles possam compreender melhor, 
para que assim possam se sentir próximos 
da Igreja, terem sede de buscar e viver o 
que dizem acreditar, o que muitas vezes 
é da boca para fora. Afinal, precisamos 
conhecer para amar!

Nesse tempo pude ver a sede de 
conhecimento deles, pois sempre 
perguntam e são curiosos. Como disse 
o filósofo Paul Claudel, “A juventude 
não foi feita para o prazer, mas para o 
desafio”. Com essa experiência pude 
ver que eles estão atrás de desafio, 
sim, porém, precisamos estar junto 
guiando e mostrando o que realmente 
a Igreja entende sobre cada assunto, 
como sexualidade, casamento, 
homossexualismo, entre outros, pois se 
não o guiarmos eles buscarão respostas, 
preenchimento e desafios em outros 
lugares, como nas drogas, na prostituição, 
na sexualidade desregrada, nas amizades 
que os afastam de Deus. Essa é uma fase 
crucial na vida deles, em que há muitas 
transformações que precisam encarar e 
muitas vezes não têm ajuda dos pais, por 
isso precisamos nos mostrar disponíveis 
a ouvi-los sem julgar, a conhecer esse 
universo tecnológico que os rodeia, enfim, 
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Priscila Tenório 
de Freitas

Estudante de Psicologia, 
faz parte do grupo Herdeiros 
da Graça no qual coordena o 
Núcleo YOUCAT formado por 

jovens na Paróquia Senhor do 
Bonfim (Maceió, AL).

OUÇA A MÚSICA
DE INSPIRAÇÃO
DA PRISCILA!

App para Android

App para iPhone e iPad

facebook.com/YOUCAT.org

youtube.com/user/CatecismoJovem

www.youcat.org

precisamos estar aptos para penetrar esse 
universo que é a juventude de hoje e isso 
só será possível se nos abrirmos para o 
novo de Deus, para o conhecimento da 
realidade vivida por cada jovem que nos é 
confiado.

O grande desafio é nosso, catequistas, 
de conseguir mostrar a beleza da Igreja 
para esses jovens. Como disse o Padre 
Marcio José da Comunidade Doce Mãe 
de Deus, “Só um coração evangelizado 
evangeliza outro”, por isso nós, 
catequistas, precisamos ter os corações 
entregues totalmente a Deus, estarmos 
abertos, termos sido capturados por esse 
amor porque, assim, o Espírito Santo, 
que é criativo, irá nos ajudar a mostrar 
com nossas vidas, com o nosso ensinar, a 
beleza da nossa Igreja, que é tão rica e que 
nos dá respostas para tantos assuntos que 
perturbam os jovens.

YOUCAT 
Fé expressa numa 
linguagem comum
Em 2006, o Compêndio do Catecismo 
da Igreja Católica foi apresentado em 
Viena. Na conferência de imprensa, 
uma mulher levantou-se e disse que 
este livro não era útil para os jovens, 
e que era necessário um catecismo 
que chegasse aos jovens de hoje! Ela 
estava certa. Mas quem escreveria um 
catecismo assim? Acima de tudo, não 
poderia ser feito sem o envolvimento 
dos jovens.

Um grupo de escritores chegou à 
conclusão de que devia criar um 
texto baseado no Catecismo da Igreja 
Católica. Passaram então dois campos 
de férias de verão a discutir o texto 
com o total de 50 jovens. Deste modo, 
o YOUCAT surgiu baseado numa 
prática diária da fé dos jovens. É isto 
que o torna tão valioso. O próprio 
Papa Bento XVI apoiou o projeto 
desde o início. Ele próprio escreveu 
o prefácio, recomendando de todo o 
coração este livro aos jovens.

CONECTE-SE:
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ENSINA TEU
POVO A REZAR

por Dom Alberto Taveira Corrêa 
Arcebispo de Belém do Pará
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M
aria de Nazaré, Mãe e Mestra de nossa 
vida cristã, aqui estamos, como filhos 
e crianças do Evangelho, pedindo 

que nos ensines a rezar. Permite-nos entrar 
em tua casa de Nazaré, pois Nazaré é 
sempre nossa casa! Aqui mesmo, queremos 
aprender a louvar a Deus! Contigo dizemos 
“Bendito sejas tu, Senhor do universo! 
Louvado sejas, Senhor, por aquilo que és, 
pela tua presença amorosa, maior do que 
tudo. Nós te reconhecemos, Deus único, 
Pai de todos, fonte de todo o bem, Senhor 
de todas as coisas. Tu nos criaste por pura 
bondade para participarmos de tua obra 
de amor e nos permites usar todos os bens 
que nos ofereces. Todo o mundo te louva e 
agradece. Faze com que nossa vida cante os 
teus feitos e te chame Bendito”.

“Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim 
segundo a tua palavra” (Lc 1, 38). Assim 
reconheceste, Maria, que o Senhor é Deus! 
Ensina-nos a palavra que tantas vezes 
ressoou em teu ouvido e em teu coração: 
“Escuta, Israel! O Senhor nosso Deus é 
o único Senhor. Amarás o Senhor teu 
Deus com todo o teu coração, com toda 
a tua alma e com todas as tuas forças. 
E trarás gravadas no teu coração todas 
estas palavras que hoje te ordeno. Tu as 
repetirás com insistência a teus filhos e 
delas falarás quando estiveres sentado 
em casa ou andando a caminho, quando 
te deitares ou te levantares” (Dt 6, 4-7). 
Queremos aprender contigo a guardar 
todas as coisas, meditando-as no coração 
(Cf. Lc 2, 19.51). Ensina-nos que a oração 
começa na escuta de Deus!

Maria do Magnificat, conduze-nos contigo 
à casa de Isabel. Tu és bendita entre 
todas as mulheres e bendito é o fruto do 

teu ventre! Sejamos pequenos contigo e 
deixemos que Deus olhe para o que somos 
com sua misericórdia infinita. Faze que 
em nosso coração se encontre o desejo de 
servir e amar, para que nossa oração seja 
verdadeira. Ensina-nos a rezar contigo o 
Magnificat. Alcança-nos a graça de sair 
de nós mesmos e correr com presteza ao 
encontro das necessidades dos irmãos 
e irmãs. Abre nossos olhos e o nosso 
coração aos sofrimentos de quem está ao 
nosso redor. Sejam benditos e acolhidos 
com amor, junto contigo, todos os que 
respeitam o Senhor. Os humildes sejam 
exaltados, dispersos os orgulhosos, 
saciados os famintos. E todos os servos de 
Deus, de ontem e de hoje sejam acolhidos 
por aquele que é fiel em seu eterno 
amor! Então, em tua companhia brotará 
de nossos lábios a oração: “A minh’alma 
engrandece o Senhor e se alegrou o meu 
espírito em Deus, meu Salvador!” Ensina-
nos, Maria, a oração que leva a Deus a vida 
de todos, sobretudo dos mais pobres e 
sofredores!

Maria de Belém, peregrina e romeira, 
Maria dos caminhos difíceis e cansativos. 
Maria da multidão, em Belém de Judá, 
procuraste com José um lugar para te 
abrigares. Procura junto conosco os 
lugares para os mais pobres de nossas 
cidades. Foste peregrina em Jerusalém, 
levando nos braços o próprio Deus, que 
visitava o seu Templo! Foste muitas 
vezes ao templo, cumpriste teus votos 
e promessas, foste fiel na observância 
da lei! Ajuda-nos a rezar junto com os 
outros, como povo amado do Senhor. 
Nossas igrejas e capelas, que são casas de 
oração, tornem-se repletas das vozes do 
povo que louva, agradece, pede perdão e 
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suplica confiante pelas necessidades de 
todos. Ensina-nos a viver nossos deveres 
religiosos!

Maria, discípula em Caná, ensina-nos 
a rezar. Tenhamos contigo a atenção às 
necessidades do próximo, para levá-las 
a Jesus, o único que pode transformar 
água em vinho. Ajuda-nos a acreditar na 
receita do milagre, ensina-nos de novo a 
lição que deste aos servidores de Caná: 
“Fazei tudo o que ele vos disser” (Jo 2, 5). 
Dá-nos acreditar como discípulos naquele 
que faz a festa da vida acontecer, o Senhor 
que nos dá de presente a alegria! Ensina 
teu povo a rezar sempre e em todas as 
circunstâncias. Nossa oração seja feita de 
obediência e fidelidade a Deus.

Maria de Nazaré, ensina teu povo a rezar 
a oração do dia a dia vivido no amor. 
Saibamos valorizar o silêncio, o diálogo 
amigo, as orações mais simples, o trabalho 
diário oferecido a Deus com amor, sem 
desperdiçar sentimentos e esperanças, 
dores e alegrias. Ajuda-nos a levar tudo 
ao Altar de Deus, para unir nossa vida ao 
Sacrifício Redentor de Jesus, teu Filho 
amado. Ensina teu povo a rezar!

Maria, Mãe do Redentor, estavas de pé 
junto à Cruz de Jesus. Ensina-nos a rezar 
a oração da entrega e da participação no 
Mistério de Cristo. Recolhe conosco, pelas 
ruas do Círio, lágrimas, suor, esperanças e 
sonhos. Tudo ganhe sentido e nossa vida 
encontre seu rumo.

Maria de Nazaré, de Belém e do 
Cenáculo. A Igreja que aguardou o dia 
de Pentecostes estava em oração junto 
contigo. Faze-nos unidos em oração e 
abertos às inspirações do Espírito Santo, 

para continuarmos a peregrinação da fé. 
Ensina teu povo a rezar!

Ensina teu povo a rezar todos os dias o 
“Pai Nosso”. Ajuda-nos a chamar a Deus 
de Pai, a saber que é nosso, de todos os 
que são irmãos e irmãs. Contigo nossa 
vida santifique o nome de Deus, dê lugar 
a Ele em todas as suas decisões. Tu, que 
fazias parte daqueles Servos de Javé, 
em cujos corações a esperança não se 
apagara, ensina-nos a ser apaixonados 
pelo Reino de Deus e buscá-lo mais do que 
tudo. Como escolheste a melhor parte, 
fazer o que a Palavra de Deus te mostrava, 
ensina-nos que a vontade de Deus é o que 
existe de melhor para todas as pessoas, 
no Céu e na Terra. Mãe de Deus e nossa 
Mãe, conduze-nos ao ato de confiança e 
entrega nas mãos daquele que dá o Pão de 
cada dia, pão do corpo e o Pão eucarístico 
da vida eterna. Tu és invocada como Mãe 
de Misericórdia, pede ao Pai para que o 
perdão verdadeiro se espalhe no mundo. 
Que ninguém bloqueie o perdão infinito de 
Deus com o fechamento de seu coração ao 
perdão a ser dado ao próximo. Mostra-nos 
que só a graça de Deus nos sustenta para 
vencermos a tentação e nos livra do mal! 
Maria do sim, Senhora do Caminho, Mãe 
Peregrina, Senhora do Círio de Nazaré, 
ensina-nos a dizer “Amém”.
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ANUNCIAR 
OUSADAMENTE 
O MISTÉRIO DO 

EVANGELHO
por Liana Plentz
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S
ão Paulo, em sua carta aos 
Efésios, nos desafia hoje: “Rezem 
incessantemente no Espírito, com 

toda a espécie de orações e súplicas, 
vigílias, intercedendo, sem cansaço, por 
todos os cristãos. Rezem também por 
mim: que a Palavra seja colocada na 
minha boca, para anunciar ousadamente 
o mistério do Evangelho, do qual sou 
embaixador aprisionado. Que eu possa 
anunciá-lo com ousadia, como é meu 
dever” (Ef 6,18-20).

Ao pedir para os cristãos que rezassem, 
bem sabia ele da importância da oração 
para todo e qualquer trabalho de 
evangelização. Rezar incessantemente. 
Rezar toda espécie de orações e súplicas. 
Fazer vigílias de oração. Interceder, sem 
cansaço, por todos os cristãos. Ao ouvir o 
conselho de Paulo, cabe nos perguntar: 
“E eu? Estou rezando incessantemente? 
Toda espécie de orações e súplicas? Eu, 
minha pastoral, minha comunidade, 
fazemos vigílias de oração pelos objetivos 

que queremos alcançar? Intercedemos 
sem cansaço uns pelos outros?”. Talvez 
esteja aí o motivo de muitos projetos não 
“darem frutos e frutos que permaneçam” 
(Jo 15,16).

Com muita humildade, Paulo pede que 
rezem por ele também. O motivo da 
oração? Para que a Palavra fosse colocada 
em sua boca para que pudesse anunciar 
ousadamente o mistério do Evangelho. 
“Que eu possa anunciá-lo com ousadia, 
como é o meu dever”, afirma ele. 

Anunciar com ousadia o mistério do 
Evangelho é o nosso desafio! 

Para que esse desafio possa ser vencido 
é preciso antes de tudo fazer toda a 
caminhada que nos torna discípulos 
missionários de Jesus Cristo. Jesus nos 
disse “que a boca fala do que o coração 
está cheio” (Lc 6,45). É preciso ter o 
coração cheio do amor de Deus, cheio de 
Jesus, para poder anunciar ousadamente o 
mistério do Evangelho.
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1 - se não fizermos o encontro 
pessoal e íntimo com a pessoa de 
Jesus? 

A) Jesus nos chama pelo nome e nos 
convida a segui-Lo. Seguir Jesus é 

aceitar o Seu projeto de vida e torná-lo nosso. 
E é preciso repetir a cada instante para termos 
sempre bem vivo dentro de nós: o projeto de 
vida de Jesus é a construção do Reino de Deus 
entre nós. Reino que começa a acontecer quando 
as pessoas começam a amar como Ele amou. 
Acolher, respeitar, valorizar cada pessoa como 
Ele fez. Anunciar que Deus é Pai, Deus é amor. 
Denunciar tudo o que destrói o valor do ser 
humano, o valor das coisas criadas por Deus para 
todos e não para uma minoria. Reino que se torna 
visível e eficaz onde o testemunho dos cristãos 
leva o povo a dizer “Vejam como eles se amam!”.

B) Jesus nos chama pelo nome e nos 
convida a segui-Lo e chama-nos de 

amigos. Não somente seguidores, mas amigos. 
Amigos, porque nos deu a conhecer tudo o que 
sabia do Pai e do Seu amor e do Seu plano de 
amor para este mundo. Amigos, porque partilha 
conosco o Seu amor infinito e incondicional. 
Amigos, porque quis estar presente, ao nosso 
lado, todos os dias de nossa vida e até a 
Sua volta definitiva. Amigos, porque Ele é o 
caminho, a verdade e a vida. Tem algo melhor do 
que caminhar ao lado do amigo mais querido? 

COMO SER UM DISCÍPULO 
MISSIONÁRIO DE JESUS 
CRISTO... 
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Amigos, porque Ele nos acolhe em Seus 
braços nos momentos mais difíceis: 
“Venham a mim, vocês que estão cansados 
e angustiados de carregar o seu fardo, e 
eu os aliviarei” (Mt 11,28).

2 - se não partilharmos com 
Jesus a sua missão?
Jesus nos chama pelo nome e nos convida 
a segui-Lo e chama-nos de amigos e envia-
nos a evangelizar. Como amigos de Jesus 
somos chamados a testemunhar, com a 
nossa vida, o Seu amor imenso por toda a 
humanidade. Jesus nos envia a anunciar 
ousadamente o mistério do Evangelho: o 
mistério desse Deus imenso que, por amor, 
envia o próprio Filho para ser o Salvador. O 
mistério do Divino que quer se fazer um de 
nós para nos elevar até Ele. Um mistério de 
amo, que exige fé, esperança, e caridade. 

3 - se não dermos frutos 
que permaneçam?
Jesus nos chama pelo nome e nos convida 
a segui-Lo e chama-nos de amigos e envia-
nos a evangelizar para darmos frutos e 
para que os nossos frutos permaneçam. 
Jesus espera que o anúncio ousado dê 
frutos. Frutos que permaneçam. Para 
dar frutos que permaneçam, o cristão 
precisa estar impregnado pelo amor a 
Jesus, estar apaixonado pela Sua pessoa 
e pela Sua missão. Como Jesus, precisa 
ser uma pessoa de oração, de intimidade 
com Deus, de escuta da Sua Palavra, de 
obediência humilde e de ação corajosa. 
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Jesus disse mais: “Pelos frutos os 
conhecerão!” (Mt 7,20). E nós poderíamos 
dizer: pela qualidade de sua oração 
sabemos que poderão produzir bons frutos 
e frutos que permaneçam!

4 - se não tivermos a 
certeza de que não estamos 
sozinhos?
Jesus nos chama pelo nome e nos convida 
a segui-Lo e chama-nos de amigos e envia-
nos a evangelizar para darmos frutos e 
para que os nossos frutos permaneçam 
e nos envia o Espírito Santo para vir em 
nosso auxílio. “Sem mim, nada podem 
fazer!”, disse Jesus. Mas, disse também: 
“Não tenham medo! Eu enviar-lhes-
ei o Paráclito, para auxiliá-los”. São 
Paulo nos diz que sem o Espírito Santo 
ninguém poderá dizer que Jesus é o 
Senhor! Se não nos abrirmos à ação desse 
Espírito de Deus, não conseguiremos 
produzir os frutos que permaneçam, não 
conseguiremos anunciar ousadamente o 
mistério do Evangelho. Não teremos forças 
para continuar o projeto de Jesus em 
nossa vida, de sermos suas testemunhas 
no mundo em que vivemos. O Espírito 
Santo nos dá a coragem, nos dá a ousadia, 
alimenta o amor em nós, nos faz “cada vez 
mais perfeitos como o nosso Pai Celeste é 
perfeito”.
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PARA APROFUNDAR A REFLEXÃO
1 - Sublinhar as partes da reflexão que achou 
importante.

2 - O que tomou para si?

3 - Apresentamos aqui o caminho que Jesus fez 
com seus apóstolos e discípulos. Rever os passos 
e comparar com a iniciação à vida cristã que está 
fazendo: está seguindo os passos de Jesus?

4 - Oração 
a) Escutando Jesus 
“Venham a mim!”,  chama-nos Jesus, e “Eu os farei 
pescadores de homens! “Porque a messe é grande e 
poucos os operários!”. Eu preciso de vocês. Eu preciso do 
seu amor. Eu preciso da sua ousadia e destemor. Eu os 
quero enviar aos meus pequeninos mais abandonados. 
Sejam os Meus olhos, a minha boca, os Meus ouvidos, as 
Minhas mãos, sejam Minhas testemunhas para aqueles 
que nunca ouviram falar de Mim e do Meu amor ou que 
tiveram testemunhos distorcidos de Mim. Eu quis contar 
com vocês. E prometi que poderiam contar Comigo. 
Venham a Mim porque Eu sou o caminho! Venham a 
Mim porque encontrarão a verdade! Venham a Mim e 
encontrarão a verdadeira vida! 

b) O que vamos responder a Jesus? 
Música: Eu preciso de ti (CONTEMPLAÇÃO) 
 
“Que a Palavra seja colocada na Minha boca, para anunciar 
ousadamente o mistério do Evangelho.” (Ef 6,19)

Essa Palavra de Deus nos interpela a:

1° Conhecer a Palavra, estudá-la, vivê-la, amá-la, 
testemunhá-la;

2° Anunciar ousadamente o mistério do 
Evangelho.

a) Como estamos conhecendo a palavra? Ela faz parte 
da nossa oração diária?

b) De que forma temos estudado a palavra? “O 
coração fala daquilo que está cheio.” Se não a 
estudamos, do que vamos falar? Como viver o que não 
conhecemos?

c) Sentimo-nos comprometidos com o anúncio do 
mistério do Evangelho?

d) Escreva o compromisso que vai assumir com Jesus 
a partir dessa reflexão.



5 - se não soubermos 
perceber a presença de 
Jesus em cada momento 
de nosso anúncio ousado do 
mistério do Evangelho?
“Eis que estarei com vocês até o fim dos 
tempos.” Jesus subiu aos céus, voltou para 
o Pai de Amor, mas continua presente 
e vivo no meio de nós. Jesus Se dá a 
nós na Eucaristia e Se faz presente em 
cada sacramento. Acompanha-nos nesta 
caminhada e ilumina nosso caminho, 
fazendo-nos conhecer a vontade do Pai a 
cada passo que damos.

O próprio Jesus nos ensinou esse caminho. 
Como nós o estamos trilhando? 

Que o Espírito Santo coloque em cada 
coração dos discípulos missionários de 
Jesus Cristo essa consciência de que 
é seu dever anunciar com ousadia o 
mistério do Evangelho! Assim seja!
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RITOS DE 
ENTREGA NA 
CATEQUESE

por Angela Rocha

Dando continuidade ao nosso tema da 5ª edição, 
vamos falar sobre um dos

A
rte: D

aniel B
onnell
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N
a verdade, esses ritos de entrega têm 
sido inspirados pelo RICA – Ritual 
da iniciação cristã de adultos –, livro 

litúrgico que orienta as diferentes etapas do 
catecumenato (iniciação cristã de adultos 
em nossa Igreja), aprovado pela Sagrada 
Congregação para o Culto Divino em 
1973. No Brasil ele teve uma nova edição 
aprovada em 2001 pela CNBB, que trouxe 
algumas mudanças na disposição gráfica 
e inclusão de algumas normas exigidas 
pelo Código de Direito Canônico, 
textos bíblicos aprovados pela 
Sé Apostólica e também 
algumas observações 
sobre a Iniciação cristã 
que constavam apenas 
no Ritual de Batismo de 
crianças.

Apesar de sua 
“extraordinária riqueza 
litúrgica e preciosa 
fonte pastoral”, ele ainda 
permanece desconhecido 
da maioria dos agentes de 
pastoral ligados à catequese de 
adultos e a catequese de crianças. 

Observamos, já no prefácio do livro, 
o Decreto de 1972, da Sagrada 
Congregação para o Culto Divino, que 
restaura “o catecumenato dos adultos 
dividido em várias etapas, de modo que 
o tempo do catecumenato, destinado 
a conveniente formação, pudesse 
ser santificado pelos sagrados ritos 
celebrados sucessivamente.” No entanto, 
o que podemos observar na maioria 
das Igrejas particulares é que ainda se 
faz a catequese de adultos nos moldes 
“doutrinais” e com o único objetivo 

se fazer a “regularização” da situação 
sacramental (objetivando, principalmente, 
o matrimônio) daqueles que procuram as 
paróquias. Ou seja, faz-se uma catequese 
baseada quase que exclusivamente no 
Catecismo sem levar em conta, de fato, a 
INICIAÇÃO CRISTÃ das pessoas.

Com o pedido de restauração do 
catecumenato para os adultos, nossa 
Igreja se viu diante da necessidade 

premente de reestabelecer a 
catequese como era nos 

primeiros tempos da nossa 
Igreja, ou seja, adotar a 

IVC – iniciação à vida 
cristã – inspirada no 
processo catecumenal. 

E a catequese que 
fazemos, com crianças, 
jovens e adolescentes, 

“tomou a frente” de toda 
ação pastoral necessária, 

adotando em seus 
planejamentos algumas ações 

da catequese catecumenal de 
adultos, adaptando celebrações, ritos 

e entregas do catecumenato à catequese de 
nossas crianças e jovens. 

Em muitas paróquias encontramos na 
catequese das crianças características 
do catecumenato, sem que o resto da 
paróquia sequer tenha conhecimento do 
que seria um processo de iniciação à vida 
cristã pelo processo catecumenal, que, 
em sua base, deveria envolver TODA A 
COMUNIDADE, pastorais, movimentos, 
grupos, lideranças.

Mas, o que à primeira vista parece um 
equívoco tem se mostrado uma verdadeira 
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ação do Espírito Santo no sentido de que, 
com a implantação dos ritos e celebrações 
de inspiração catecumenal, nossa catequese 
tem se tornado mais litúrgica e mistagógica. 
Temos celebrado mais, orado mais e dado 
mais valor aos símbolos da nossa fé.

Só que aqui faço um alerta: não tomemos 
os RITOS e ENTREGAS como modismo e 
opção para tornar as celebrações mais 
bonitas e “interessantes”, pois, cairemos 
em mero ritualismo sem qualquer 
profundidade. Os ritos são ações que 
enriquecem nosso espírito e trazem de 
volta todo o “mistério” da nossa fé.

RITOS E CELEBRAÇÕES 
NA CATEQUESE – PARTE I

Observemos por exemplo o seguinte: 
o RICA prevê, durante o processo de 
iniciação, ritos e a entrega de alguns 
símbolos, feitos durante a celebração 
com a comunidade. O primeiro deles 
é o RITO DE ACOLHIDA dos novos 
catecúmenos, que, adaptado à nossa 
realidade, é a acolhida às famílias e aos 
novos catequizandos em preparação 
ao sacramento da Eucaristia. Durante 
esta celebração também pode ser feita a 
entrega da PALAVRA (Bíblia), base de todo 
o ensinamento catequético.

Tem se falado muito sobre celebrações 
e ritos na catequese: rito de acolhida, 
entrega de símbolos, celebrações 
especiais, etc. e tal. Essas iniciativas 
são louváveis, uma vez que elas vêm 
ao encontro de um “novo” método de 
“fazer” catequese, que na verdade não 
é nada novo. Trata-se do catecumenato 
dos primeiros tempos da nossa Igreja. E 
isso é o que pede nossa Igreja: a IVC pelo 
processo catecumenal, tão discutida e 
estudada nos últimos dez anos.

Lembrando novamente que NÃO SE FAZ 
CELEBRAÇÃO DE ENTREGA E RITOS SÓ 
POR FAZER, porque é “bonito”, porque 
todo mundo está fazendo. As celebrações 
e ritos marcam “etapas” na catequese e 
precisam, por isso, ser precedidos dela 
ou sucedidos por ela. Ritos, celebrações e 
símbolos só farão sentido se a comunidade 
e os catequizandos souberem “o que está 
acontecendo”. 
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Um pequeno histórico 
da catequese nos primeiros 

tempos da Igreja

Um dos principais problemas dos primeiros cristãos era o ingresso de novos membros 
na comunidade eclesial (Igreja) e também a sua formação. Afinal, os cristãos eram 
perseguidos, como saber, então, quais eram aqueles que estavam, realmente, dispostos a 
viver e morrer pela fé?

Os primeiros discípulos de Cristo elaboraram então um processo para “iniciar” os novos 
membros aos mistérios de Cristo e a nova vida em comunidade. A este processo deram o 
nome de “catecumenato”. Daí vem a palavra “catecúmenos” que usamos até hoje para nos 
referirmos àqueles que estão sendo preparados e ainda não receberam os sacramentos de 
iniciação à vida Cristã. 

Esse processo de “inclusão” na vida da Igreja recém-criada era amplo e profundo. Dava-se 
de forma gradual e era desenvolvido por “tempos”, sendo quatro ao todo: 

PRÉ-CATECUMENATO, momento 
do primeiro anúncio e da chamada à 
conversão; eram os primeiros contatos 
com a comunidade cristã e se dava por 
meio de um “introdutor”, ou seja, uma 
pessoa que fazia o querigma, o anúncio, 
primeira fase da evangelização; 

CATECUMENATO, que era o tempo 
destinado à catequese integral, entrega 
dos Evangelhos, prática da vida cristã, 
celebrações e testemunho de fé; 

PURIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO, tempo 
de preparação intensa do espírito e do 
coração para a verdadeira participação 
na comunidade de Cristo, nessa fase se 
intensifica a conversão e a vida interior, 
recebem-se os símbolos pai-nosso 

e o credo e também os sacramentos 
da iniciação: Batismo, Confirmação e 
Eucaristia; 

MISTAGOGIA, aqui era feita a vivência 
dos sacramentos recebidos e o 
aprofundamento do mistério pascal, 
começando a participação integral 
na comunidade e, assim, o cristão se 
preparava para buscar novos cristãos.

Resumindo tudo: o catecumenato era uma 
instituição catequético-litúrgica (por aí 
se vê que a catequese e a liturgia estão 
intimamente ligadas), constituído de 
práticas litúrgico-rituais, de uma série de 
ensinamentos (catequese) e de exercícios 
de vida cristã.
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Agora, atentos ao detalhe: o catecume-
nato dos primeiros tempos era feito com 
ADULTOS.

E esse processo iniciático era tão bom 
que, em quatro séculos, praticamente, o 
cristianismo tornou-se a religião oficial 
do Império Romano e se espalhou pelo 
mundo então conhecido. 

A partir do ano 380, iniciou-se um período 
histórico denominado CRISTANDADE, 
no qual todas as pessoas professavam e 
viviam os valores e a fé Cristã. Por isso, 
com o tempo, o catecumenato começou a 
definhar e quase desapareceu no século VI. 

Praticamente todos já nasciam em uma 
família cristã e viviam num ambiente cristão, 
a formação não era mais feita só pela 
comunidade religiosa, a família exercia o 
papel de iniciar na fé. E a idade para receber 
os sacramentos começou a variar, não só 
os adultos eram batizados. Os padres da 
Igreja começaram a defender o batismo 
de crianças entre os anos 200 a 300 d.C.: 
“Aquele que não nascer de novo da água e 
do espírito, não entrará no reino 
dos céus” (Jo 3,5). E o Papa Pio X, 
que viveu no final do século XIX e 
começo do XX, fomentou o acesso 
das crianças à Eucaristia quando da 
chegada à chamada “idade da razão”, 
determinada como aos sete 
anos. 

MAS, POR QUE RESGATAR ALGUNS 
ELEMENTOS DO CATECUMENATO?

Nos dois últimos séculos, tem-se sentido 
certo esvaziamento de sentido com relação 
à fé e a vida sob os preceitos cristãos. 
Mesmo criados em meio a uma família e 
comunidade cristãs, muitos se “perdem” no 
meio do caminho e se afastam da vida em 
comunidade e das práticas religiosas. 

O DNC – Diretório Nacional de Catequese 
– ressalta que o catecumenato deve ser a 
base de todas as modalidades catequéticas: 
“(...) é a inspiração catecumenal que deve 
iluminar qualquer processo catequético” 
(DNC 45). A proposta da Igreja é a 
restauração do catecumenato a fim de que 
se valorize a catequese como iniciação, 
entendendo que o principal objetivo é a 
adesão a Cristo e à vida em comunidade.

Hoje, o que se quer é o resgate desse meio 
de conversão da nossa Igreja, ou seja, 
não só buscar aqueles que não aderiram 
ainda a Jesus Cristo, como também trazer 
aqueles que foram iniciados, receberam 
os sacramentos (ou algum deles) e não 

se encontram devidamente 
evangelizados, pois, 

encontram-se afastados.

VÍDEO SOBRE
A HISTÓRIA
DA IGREJA

VÍDEO “A NOVA 
INICIAÇÃO

CRISTÃ”
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Muitos são os motivos que pedem esse 
resgate. Começa-se pela mudança da 
questão família” A secularização e a 
descristianização já não permitem que 
a família cumpra a função que exercia 
durante a cristandade, de iniciar os filhos 
para a vida cristã. Na maioria das vezes 
ela não é formada num ambiente cristão 
capaz de iniciar na fé. 

A sociedade também é um desafio 
constante. Ela era profundamente 
ligada à Igreja e a vivência em sociedade 
espontaneamente levava à Igreja. 
Hoje já não se pode esperar isso dela, 
o secularismo e o pluralismo cultural 
trouxeram debilidade à fé, podemos 
afirmar que, hoje em dia, ninguém é 
verdadeiramente “iniciado” na fé por 
tradição e sim, por opção pessoal. 

E, por último, hoje encontramos uma 
visão distorcida dos sacramentos, que 
são encarados mais como uma questão 
“social” ou de pressão por parte das 
gerações mais velhas. A catequese é 
meramente uma etapa que se cumpre só 
para receber determinado sacramento.

Assim, esses desafios, e outros aqui nem 
citados, pedem uma Nova Evangelização, 
uma catequese que aproxime mais o 
catequizando de uma verdadeira experiência 
de encontro com Jesus e assim, de uma 
iniciação cristã mais eficaz. Por isso, 
a importância de se resgatar alguns 
elementos do catecumenato. Entre eles, os 
aspectos celebrativos da iniciação à fé cristã.

O DNC, item 118, lembra que:

“As festas e as celebrações são momentos 
privilegiados para a afirmação e 

interiorização da experiência da fé. 
O RICA (Ritual de Iniciação Cristã de 
Adultos, livro litúrgico para a iniciação 
cristã), é o melhor exemplo de unidade 
entre liturgia e catequese. Celebrações 
e festas 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. É 
esta uma das características da dimensão 
catecumenal que hoje a atividade 
catequética há de assumir”.

Então, vamos lá! Vamos falar das 
CELEBRAÇÕES e FESTAS na catequese!

FONTE: 
SAGRADA CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO. 
RICA – Ritual da Iniciação Cristã de Adultos. São 
Paulo: Paulinas, 2003.
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Com o iJuventude você tem acesso ao mais completo 
conteúdo católico jovem, atualizado diariamente e em 
sintonia com a Jornada Mundial da Juventude.

Saiba tudo sobre as JMJs (história, símbolos, ouça os hinos) e 
fique ligado nas notícias sobre a próxima, que acontecerá na 
Cracóvia em 2016.

Na seção #Fé você tem acesso aos textos do Papa, orações 
para os jovens, aprofundamento sobre a Santa Missa, instruções 
para uma boa Confissão e como rezar o Rosário, e artigos 
atualizados sobre o tema Juventude.

A seção Cristoteca é um playlist com mais de 100 músicas 
católicas para escutar gratuitamente na hora que quiser.

O iJuventude também traz num só lugar todas as rádios e tvs 
católicas que transmitem o seu sinal pela internet. Interaja nas 
redes sociais, acesse os principais sites católicos e participe do 
cadastro de jovens.

E, ainda mais: receba promoções e descontos exclusivos para 
os usuários do aplicativo.

Baixe grátis. Compartilhe e divulgue essa novidade aos seus 
amigos!



A FARMÁCIA DE DEUS 
ESTÁ NAS MÃOS
DO CATEQUISTA

por Thaís Rufatto
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P
or sua vocação, ao acolher o 
catequizando com deficiência, o 
catequista tem em mãos a fórmula da 

partilha e da solidariedade para “curar” 
o preconceito e a exclusão existentes na 
sociedade doente, com necessidade do 
amor de Deus. Por isso é possível considerá-
los como os farmacêuticos do Pai, uma vez 
que esses profissionais elaboram fórmulas e 
remédios para curar doenças.

Nossa sociedade é deficiente, pois sofre a 
síndrome do preconceito, que não conhece 
nenhum tipo de tratamento que a amenize. 
A única terapia para obter sua cura será o 
amor incondicional demonstrado e vivido 
pelas crianças denominadas por ela como 
deficientes, mas crianças que são PhD no 
amor incondicional e na experiência da 
solidariedade e do respeito ao outro.

Diz a história que José, dono de uma bem-
sucedida farmácia numa cidade do interior 
de Minas Gerais, era bastante inteligente, 
mas não acreditava na existência de Deus, 
pensava apenas no seu mundo material.

Certo dia, estava fechando a farmácia 
quando chegou aos prantos uma criança 
de aparentemente dez anos, dizendo que 
sua mãe estava passando mal e que se 
não tomasse o remédio logo iria morrer e 
ele não poderia ficar sem a mãe que tanto 
amava. Muito nervoso, e após a criança 
muito insistir, resolveu reabrir a farmácia e 
pegar o remédio.

Sua insensibilidade naquele momento 
era tal que acabou pegando o remédio no 
escuro, sem ler o nome e até mesmo seu 
princípio ativo. Sem saber disso, o menino 
pegou o vidro, agradeceu e saiu dali às 
pressas. Minutos depois, já no caminho de 

sua casa, o farmacêutico se arrependeu, 
voltou para trás e reabriu as portas para 
conferir o remédio. Aí se deu conta de que 
havia dado o medicamento errado e se a 
mulher o tomasse teria morte instantânea.

Desesperado tentou alcançar a criança, 
mas não teve êxito, já estava longe. Sem 
saber o que fazer e com a consciência 
pesada, ajoelhou-se e começou a chorar 
e a dizer que se realmente existisse Deus 
que não o deixasse passar por assassino e 
que mudasse o princípio ativo do remédio. 
De repente, sentiu uma mão tocar-lhe o 
ombro esquerdo e ao virar, deparou com 
a criança a dizer: “Senhor, por favor, não 
brigue comigo, mas é que caí e quebrei o 
vidro do remédio, dá para o senhor me dar 
outro?”.
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Muitas pessoas não conhecem Deus, não 
tiveram ainda uma experiência de vida 
com Ele e, por isso, pensam que não Ele 
existe. Ele está em nós, mas se não O 
permitirmos entrar em nossos corações, 
Ele jamais forçará a entrada.“Eis que estou 
à porta e bato; se alguém ouvir Minha voz 
e abrir a porta, Eu entrarei na sua casa e 
tomaremos a refeição, Eu com ele e ele 
Comigo” (Apocalipse 3,20).

Deus nos deu liberdade, mas, mesmo 
sendo livres, a melhor escolha é ficar 
completamente presos ao Seu amor e à 
Sua misericórdia. “Entrega ao Senhor o 
teu futuro, espera Nele, que Ele vai agir” 
(Salmo 37,5).

Em força do seu Batismo, todo catequista 
recebe a missão de acolher e anunciar 
aos catequizandos excluídos da sociedade 
o que é ser filho de um Deus que ama 
e acolhe os diferentes sem discriminar 
ninguém.

Catequistas, Jesus deixa uma mensagem 
para vocês: “Não tenham medo” (Mt 28,5). 
Os catequizandos correrão até vocês 
levados pela velocidade do Pai para curar 
a sociedade-mãe, pois, sem o remédio que 
possuem, morreremos no individualismo e 
no preconceito.

Vamos seguir o exemplo de Maria e 
responder como ela: “Eis aqui a serva do 
Senhor, faça-se em mim segundo a Tua 
palavra” (Lucas 1,38).

“Conhecer a Jesus Cristo pela fé é nossa 
alegria; segui-Lo é uma graça, e transmitir 
este tesouro aos demais é uma tarefa que 
o Senhor nos confiou ao nos chamar e nos 
escolher” (Documento de Aparecida, n. 18).

VÍDEO COM A PREGAÇÃO 
“O REMÉDIO VEM DE DEUS”
MONS. JONAS ABIB
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FAMÍLIA &
CATEQUESE

DESAFIOS E NOVAS
PROPOSTAS

por João Melo
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A
III Assembleia Geral Extraordinária 
do Sínodo dos Bispos, convocada pelo 
Papa Francisco que trata do tema 

dos “desafios pastorais sobre a família 
no contexto da evangelização”, interessa 
também a nós, catequistas, porque esses 
são também os nossos desafios quando 
se fala de catequese com as famílias, 
sobretudo na iniciação à vida cristã das 
crianças. 

Antes de sair por aí propondo iniciativas é 
preciso refletir e guiar-se pela experiência 
da Igreja para depois estabelecer 
propostas de ação e então colocá-las 
em prática na vida paroquial. Para isso, 
vamos usar o Instrumentum Laboris – 
Instrumento de Trabalho –, o documento 
em preparação da reunião dos bispos que 
pretende lançar luzes sobre o assunto, 
como texto guia para a nossa reflexão. 

No número 142 o Instrumentum Laboris 
afirma que “Frequentemente se verificam 
reticências e desinteresse por parte dos 
pais em relação ao percurso de preparação 
cristã proposto pelas comunidades. O 
resultado é que muitas vezes os pais, se 
podem, evitam participar nos percursos 
previstos para os filhos e para eles, 
justificando-se com razões de tempo e 
de trabalho, enquanto muitas vezes se 
trata de desleixe e de busca de soluções 
mais cômodas ou rápidas. Às vezes, eles 
manifestam até atitudes negativas diante 
das exigências dos catequistas. Noutros 
casos, é evidente a sua indiferença, 
porque permanecem sempre passivos 
em relação a qualquer iniciativa, e não 
se comprometem na educação religiosa 
do filho”. A maior parte de nossas 
comunidades paroquiais enfrenta os 

mesmos desafios quando o assunto é a 
família dos iniciandos... 

Lembro que, certa vez, em um encontro 
para pais que mais parecia uma reunião 
escolar, os pais das crianças da catequese 
de Primeira Eucaristia chegavam “sisudos”, 
entravam na Igreja com ar de quem esperava 
resultados. Olhavam para o relógio com 
a frequência de quem tem pressa ou está 
atrasado para o próximo compromisso. A 
pergunta que traziam na ponta da língua era 
“Quando é que meu filho vai fazer Primeira 
Comunhão?”. Os catequistas não conheciam 
grande parte dos pais e responsáveis das 
crianças da catequese e isso porque já 
fazia alguns meses que a turma estava 
caminhando junto...

DOM ODILO FALA 
SOBRE O RESULTADO 
DO SÍNODO

TOQUE PARA LER
MENSAGEM FINAL DO SÍNODO 
DOS BISPOS SOBRE A FAMÍLIA
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Distantes, de braços cruzados, os pais 
buscavam respostas prontas para 
perguntas práticas. Eles não estavam 
ali para refletir, para ter um momento 
de intimidade com a Palavra de Deus. 
Eles estavam ali para uma reunião no 
estilo “pais e mestres” da escola e não 
para um encontro de catequese familiar. 
Os catequistas ficaram acuados e sem 
grandes esperanças de que o que haviam 
preparado naquela ocasião com aqueles 
pais daria certo, estava mais para uma 
perda de tempo. Mas, seguiram com tudo 
conforme o planejado. Aquele episódio 
inquietou os catequistas. Como poderiam 
educar na fé as crianças de pais que 
parecem indiferentes à catequese a 

não ser por perguntas como “Ele está 
se comportando bem? Está aprendendo 
direito?”, como se falassem a um professor 
da escola onde seus filhos estudam? 
Em geral, não de tinha o apoio dos 
pais como primeiros catequistas, como 
transmissores da fé... Então, aquele 
grupo deu-se conta que era preciso 
desenvolver uma iniciativa com os pais 
conjunta à iniciação cristã de seus filhos. 
Do contrário, a catequese infantil, em 
grande parte, estaria fadada à esterilidade 
e à frieza de fé. Seriam novas crianças 
que iriam receber o sacramento e depois 
“sumir” da Igreja...
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Em geral, os catequistas sabem que, 
muitas vezes, as famílias não são aliadas à 
catequese na evangelização de seus filhos 
e que, distante da vida da Igreja, elas 
também precisam ser evangelizadas e não 
poucas vezes (re)iniciadas na fé. Quando 
o catequista chega a essa conclusão, esse 
é um momento importante da tomada 

de consciência de uma das falhas do 
nosso modelo de catequese tradicional. O 
catequista depara com um desafio à frente 
e a próxima pergunta que se segue é “O 
que fazer? Que tipo de iniciativa podemos 
desenvolver com os pais dessas crianças? 
Como fazer isso?”.

A catequese familiar é indispensável na iniciação à vida cristã das crianças
O Instrumentum Laboris do sínodo dos bispos dá algumas pistas de ação.

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
( 4 ) ( 5 )

TOQUE PARA
LER AS PISTAS

Embora todas essas indicações pastorais sejam muito preciosas e colocá-las em prática 
seja uma grande conquista, não podemos parar por aí...

Recentemente conheci uma comunidade paroquial que vive outro desafio. Lá, ao mesmo 
tempo em que as crianças têm o encontro de catequese, os pais, em outro ambiente, têm 
um encontro de catequese direcionado para eles. Todos gostam. Os pais vão ao salão 
paroquial com os filhos, levam-nos até a sala onde acontece o encontro de catequese. Já 
às portas está a catequista esperando com um sorriso de boas-vindas. Os pais seguem para 
outra sala onde outro catequista os aguarda. Quando os encontros acabam, pais e filhos 
se reúnem de novo e participam juntos da missa. Os catequistas sentem que a catequese 
vai bem, as crianças e suas famílias participam dos encontros, das missas e de outras 
propostas feitas pelos catequistas. A grande alegria dessa comunidade paroquial é que, 
desde que adotaram essa metodologia de catequese com os pais, mesmo depois de essa 
fase de catequese ter acabado e os encontros para os pais terem se encerrado, grande 
parte das crianças continua participando das celebrações, junto com seus familiares. Os 
catequistas estão convictos de que isso é resultado do esforço pela catequese familiar que 
já ocorre há quatro anos. Porém, agora a consciência dessa comunidade aguçou-se e ela 
percebeu que, embora a maior parte das famílias participe da missa, a grande maioria não 
passou a integrar as pastorais, movimentos e serviços da comunidade, mesmo as crianças. 
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Aqui o desafio já é outro, como despertar 
essas famílias para a vida em comunidade? 

O Instrumentum Laboris do sínodo sobre 
a família nos diz que “a obra pastoral da 
Igreja é chamada a ajudar as famílias na 
sua tarefa educacional, a começar pela 
iniciação cristã. A catequese e a formação 
paroquial constituem instrumentos 
indispensáveis para apoiar a família nesta 
tarefa de educação, de modo particular 
por ocasião da preparação para o batismo, 

a crisma e a eucaristia” (nº 133). Mas, 
além da catequese e dos encontros 
de formação paroquial, o documento 
aponta também o “crescimento da igreja 
doméstica através de encontros pessoais 
e entre famílias, sobretudo cuidando da 
oração” (nº 133). Eis aí um ponto-chave! 
Os encontros pessoais, ou melhor, o 
acompanhamento individual! 
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Ingressa na vida em comunidade aquele 
que se identifica com ela e só identifica-
se com a comunidade quem é acolhido, 
valorizado na sua individualidade e aberto 
ao anúncio da boa-nova de Jesus Cristo, faz 
a experiência do encontro pessoal com Ele. 
A Igreja é a facilitadora dessa experiência 
de encontro. A experiência de catequese 
catecumenal feita pelos primeiros cristãos 
nos diz que essa adesão à fé e à Igreja 
começa com um convite que é feito por 
alguém da comunidade dos crentes e que 
seja próximo de quem é convidado ao 
seguimento de Jesus. Daí que, para nós 
catequistas e para toda a comunidade 
paroquial, isso implica, em primeiro lugar, 
num testemunho de fé verdadeiro e no 
mínimo de proximidade e amizade com 
quem se pretende evangelizar, sejam as 
crianças e jovens, sejam suas famílias. 
Ora, qual outra maneira melhor de criar 
um vínculo saudável e verdadeiro com as 
famílias dos iniciandos se não por meio de 
um atendimento personalizado? 

No texto do Instrumentum Laboris dá-se 
o exemplo de que “nas paróquias alemãs, 

(...) tanto as crianças como os pais são 
seguidos por um grupo de catequistas 
que os acompanham ao longo do percurso 
catequético. Nas cidades grandes parece 
mais complexo conseguir realizar uma 
abordagem pastoral personalizada. De 
qualquer maneira, representa um desafio 
a possibilidade de se aproximar com 
profunda atenção destas irmãs e destes 
irmãos, de os acompanhar, ouvir e ajudar 
a expressar as interrogações que residem 
no seu coração, de propor um itinerário 
que possa fazer renascer o desejo de um 
aprofundamento da relação com o Senhor 
Jesus, também mediante autênticos 
vínculos comunitários” (nº 148).

De fato, não é fácil para os catequistas 
darem um atendimento personalizado 
a cada família que acompanham. Mas 
ele não precisa fazer isso sozinho! A 
comunidade paroquial toda pode ajudar! 
Mas é preciso ter a coragem de sair da sala 
de catequese e ir ao encontro das famílias, 
de suas realidades... (cf. Instrumentum 
Laboris, nº50).

PARA IMPRIMIR
FICHA PARA A CRIANÇA
LEVAR PARA OS PAIS

VÍDEO
ORAÇÃO PELA FAMÍLIA 

PADRE ZEZINHO
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Dito de maneira clara, não basta fazer 
alguns encontros com as famílias, é preciso 
conhecê-las e deixar que elas conheçam 
você. O catequista também precisa esforçar-
se por ser amigo dos pais das crianças da 
catequese, precisa visitá-los. 

Há diversas objeções em relação a essa 
proposta, há aqueles que inclusive dizem 
que, da maneira como a apresentamos 
aqui, atribui-se a ela uma importância 
indevida. Ouso dizer que minha 
experiência pessoal mostra o contrário 
e que a maior parte das pessoas que se 
recusam a visitar seus iniciandos e suas 

famílias, na verdade, optam por uma 
atitude de comodidade. Estreitar os laços 
entre a paróquia e as famílias não é tarefa 
fácil, mas o resultado é surpreendente!

Não é a visita em si que vai mudar alguma 
coisa, a visita é um pretexto. Mas, o que 
vai acontecer a partir dela é o que pode 
mudar o contexto...

Numa visita, entra-se não só na casa, mas 
no lar de quem nos recebe, ou seja, no 
lugar e símbolo da intimidade de quem nos 
acolhe (cf. Lc 19,1-10). O catequista dá-se 
a conhecer, fala de si e cria as condições 

Um pretexto para mudar um contexto
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necessárias para que a família sinta-se à 
vontade para se expressar. É possível que 
algumas famílias sintam-se “invadidas”, 
desconfortáveis com a iniciativa do 
catequista, isso é normal. Abrir as portas 
de casa para um “estranho” nunca é algo 
fácil, seja compreensivo e não se magoe 
caso a acolhida não seja das melhores. É 
importante sempre manter o bom humor!

Para uma primeira aproximação, 
principalmente se a família não for 
“católica praticante”, a proposta é 
de uma conversa informal, simples e 
breve, não se alongue com “sermões” 
ou orações. Na hora que for agendar a 
visita, pessoalmente ou por telefone, uma 
postura formal pode ajudar com frases do 
tipo: “Queremos conversar com vocês pais 
sobre a catequese de seu filho(a)”. Mas, 
lembre-se, esse “vale tudo” é apenas um 
pretexto para aproximar-se das famílias, a 
formalidade não deve ser cultiva a partir 
da primeira visita. 

Algumas perguntas que parecem óbvias 
– e que o catequista já sabe a resposta 
– servem para iniciar um bate-papo 
descontraído e iniciar a reflexão desejada 
com os pais. “Vocês vão à igreja com o 
seu filho(a)?”, “Vocês têm o hábito de 
rezar juntos?”, “Costumam conversar com 
ele(a) sobre o que viu na catequese?”. Na 
medida em que o catequista falar de si, de 

sua experiência de vida em comunidade e 
também da sua família, ele pode perguntar 
algo sobre a família que visita também, 
como quem mora na casa, o cotidiano 
da família, etc. O importante é deixar a 
conversa fluir naturalmente, valorizando 
as respostas da família e, a partir delas, 
dar continuidade ao bate-papo. Não dê 
sermões sobre participação na missa, 
nos encontros e outras “broncas”, faça 
perguntas para suscitar a reflexão dos pais 
sobre esses assuntos e, depois, explique 
porque eles são importantes. 

Se estiver próximo da data dos 
sacramentos da Penitência e da Eucaristia, 
pergunte aos pais se eles acreditam estar 
em condições de ajudar seus filhos na 
confissão, partilhando a experiência 
de como foi a sua primeira confissão 
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e a celebração da Primeira Eucaristia. 
Questione-os sobre a prática sacramental 
e investigue as motivações que levaram 
eles a colocar seus filhos na catequese 
paroquial. Consulte-os se, na opinião 
deles, seus filhos estão “preparados” para 
celebrar os sacramentos. Na verdade, essa 
pergunta tem como intenção despertar 
os pais quanto a sua própria “preparação” 
e vivência sacramental. Pois, como 
sabemos, muitas vezes “não são os pais 
que transmitem a fé aos filhos, mas vice-
versa; são os filhos que, abraçando-a, 
a comunicam a pais que, desde há 
tempos abandonaram a prática cristã” 
(Instrumentum Laboris nº 137).

Evite fazer as visitas sozinho, chame 
outros catequistas ou outras pessoas 
da comunidade. Um trabalho conjunto 
com a pastoral da família, da acolhida, 
da visitação, ou outros grupos que 
desenvolvem o ministério da visitação, é 
uma iniciativa excelente, sobretudo para 
dar continuidade à primeira visita feita 
pelo catequista, mas incluindo, pouco a 
pouco, momentos de oração e reflexão 
com a Palavra de Deus. 
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O atendimento personalizado às famílias 
dos iniciandos, aliado à proposta de 
envolvimento na vida pastoral, pode 
contribuir eficazmente para a integração 
dessas famílias à vida da comunidade 
paroquial. Mas, para que isso aconteça, 
não basta o protagonismo dos catequistas. 
O apoio do padre e do restante da 
comunidade paroquial é indispensável! 
São eles que também se farão presentes 
nos encontros de catequese familiar, nas 
visitas, nas celebrações, são eles a propor 
e acompanhar o engajamento das famílias 
nas atividades das pastorais, movimentos 
e serviços da comunidade paroquial 
encaminhados pelos catequistas de modo 
a facilitar a integração deles, criando 
neles o sentimento e a certeza de acolhida 
e pertença à Igreja. 

De fato, o Instrumentum Laboris, 
no nº 146, assim sintetiza: “Entre 
as experiências eclesiais eficazes e 
significativas, destinadas a contribuir 
para o percurso destes pais, foram 
evidenciadas: as catequeses comunitárias 
e familiares; os movimentos de apoio à 
pastoral conjugal; as missas dominicais; 
as visitas às famílias; os grupos de 
oração; as missões populares; a vida 
das comunidades eclesiais de base; os 
grupos de estudo bíblico; as atividades 
e a pastoral dos movimentos eclesiais; 

a formação cristã oferecida aos pais das 
crianças e dos jovens que frequentam os 
numerosos colégios e centros de educação 
católica”. 

Toda criatividade e boa vontade dos 
catequistas que querem se aproximar e 
evangelizar as famílias dos iniciandos 
é muito bem-vinda. Porém, não se pode 
deixar de ter em conta as orientações da 
Igreja que já existem sobre esse desafio.

As visitas criam laços e os laços criam comunidade!
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ORAÇÃO À SAGRADA FAMÍLIA 
Jesus, Maria e José, 

em vós nós contemplamos 
o esplendor do amor verdadeiro, 

e dirigimo-nos a vós com confiança.
Sagrada Família de Nazaré, 

faz também das nossas famílias 
lugares de comunhão e cenáculos de oração, 

autênticas escolas do Evangelho 
e pequenas igrejas domésticas.

Sagrada Família de Nazaré, 
nunca mais nas famílias se viva a experiência 

de violência, fechamento e divisão: 
quem quer que tenha sido ferido ou 

escandalizado 
conheça depressa a consolação e a cura.

Sagrada Família de Nazaré, 
o (próximo) Sínodo dos Bispos 

possa despertar de novo em todos a consciência 
da índole sagrada e inviolável da família, 

a sua beleza no desígnio de Deus.
Jesus, Maria e José, 

ouvi e atendei a nossa súplica.
Amém.

Papa Francisco
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Q
uando falamos de catequese de 
Crisma, quase sempre queremos que 
os crismandos participem mais de 

nossas missas e liturgias. E isso tem se 
mostrado um problema. Vamos trabalhar 
um pouco sobre tal assunto. Antes de 
começar, quero ressaltar que não sou 
especialista em liturgia, mas um teólogo 
da pastoral com anos de experiência em 
trabalhos com adolescentes e jovens 
crismandos. E será sob essa ótica 
que irei escrever. Tenho visto muitos 
conflitos entre catequistas e padres com 
os crismandos, pois eles querem que 
os jovens façam leituras nas missas ou 
que leiam as preces e esses, por sinal, 
acabam correndo desse compromisso. 
Nesse ponto, sempre escuto o discurso 
muito repetido como verdade: “Os jovens 

não querem saber de Igreja”. Nunca 
como nestes tempos essa frase foi tão 
falsa. Os jovens têm se entusiasmado 
com a Igreja, mas eles não querem esse 
tipo de Igreja que muitos catequistas e 
padres apresentam para eles: uma Igreja 
autoritária e que quer interferir nos 
mínimos detalhes em suas vidas. Dessa 
Igreja, é verdade, eles correm mesmo...

Eles querem uma Igreja que seja 
companheira de caminhada e uma Igreja 
que os escute e os acolha, com as falhas 
e os problemas que tem. É essa Igreja que 
eles desejam e dessa Igreja que eles se 
aproximam. Não é sem razão o sucesso dos 
discursos e dos gestos do Papa Francisco: 
ele representa a face da Igreja, desejada 
pelos jovens. 

Participação na liturgia X Igreja

válida e lícita, mas também que os fiéis 
participem nela consciente, ativa e 
frutuosamente. (nº 11)

Fiz aqui dois destaques. O primeiro diz 
que a função dos pastores (num sentido 
amplo vamos dizer que também os 
catequistas são pastores dos crismandos) 
é NÃO SÓ VIGIAR para que a liturgia siga 
as regras. Ora, ainda hoje tenho visto 
muitos problemas pastorais por causa 
desse zelo pelas regras a ser seguidas 
pelos crismandos que nem entenderam 
plenamente o gosto por participar das 

Uma chave para entender o problema parece 
ser a Sacrossantum Concilium, documento 
de 4 de dezembro de 1963, que nos ajuda a 
entender o problema no século 21. 

Para assegurar esta eficácia plena, é 
necessário, porém, que os fiéis celebrem 
a Liturgia com retidão de espírito, unam 
a sua mente às palavras que pronunciam, 
cooperem com a graça de Deus, não 
aconteça de a receberem em vão (28). Por 
conseguinte, devem os pastores de almas 
vigiar por que não só se observem, na ação 
litúrgica, as leis que regulam a celebração 
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coisas da Igreja e das suas liturgias que 
nos conectam com o DIivino que nos 
salva e dá vida. Sem essa compreensão, 
a liturgia não passará para eles de um 
conjunto de cerimônias vazias e sem 
sentido. É preciso fazer com que eles 
participem ativa e frutuosamente dela. O 
que não significa fazer leituras e preces, 
coisas bem difíceis para a timidez e a 
dificuldade que eles têm de autoimagem. 

Qual seria então a solução? A solução 
consiste em trabalhar a participação 
deles na Igreja, portanto, também na 
liturgia. Sem se esquecer que a liturgia 
tem inúmeras funções, não só ler em 
voz alta. Assim, antes de obrigar e impor 
a função das leituras aos crismandos é 
preciso trabalhar a equipe de liturgia com 
eles. Aqui, para os menos experientes, 
recomendo o excelente livrinho Equipe de 
liturgia, de Ione Buyst, das Paulinas.

Tive o privilégio de ter aulas com essa 
teóloga liturgista e ela recomendava uma 
coisa básica que sempre usei e que dá 
muito certo: em primeiro lugar, fazer a 
leitura orante dos textos a ser usados e só 
depois começar a trabalhar a celebração. 
Há anos faço isso com os crismandos 
e eles vão, aos poucos, entendendo a 
profundidade das nossas celebrações. 
Gostam tanto que eles mesmos vão se 
oferecendo para fazer a organização e 
a preparação das celebrações. Quando 
eles são levados a sério e participam 
ativamente – como membros plenos da 
comunidade – eles gostam do que fazem e 
vão dinamizando as celebrações.

COMPRAR
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Equipes de liturgia X equipes de leitores

dinâmicas para as cerimônias. Em que eles 
tenham verdadeiramente vez e voz. Você, 
catequista ou padre, vai se surpreender no 
resultado. Eles gostam dessa metodologia 
ativa da Igreja e bastam dois ou três 
encontros da equipe e você vai ver como se 
dará uma mudança profunda na visão e na 
compreensão deles sobre a liturgia cristã. 

Se o presidente da celebração (padre) 
não puder participar das preparações (o 
que seria de todo muito bom), não tem 
problema. Importante é que ele respeite a 
preparação que a equipe fez e que entenda 
que isso é absolutamente essencial a uma 
catequese de Crisma frutuosa.

Converse com qualquer liturgista e ele 
vai dizer: uma equipe de liturgia é muito 
mais do que uma equipe para fazer 
as leituras. É uma equipe que medita 
na Palavra de Deus a ser celebrada 
e que sabe o sentido das coisas que 
faz, motivando a comunidade toda a 
participar melhor. É muito mais do que 
fazer leituras, entregar os folhetos na 
entrada da missa e fazer as preces. Se o 
objetivo for fazer os crismandos tomarem 
gosto e entenderem o que fazem, não 
opte pelo caminho mais curto. Monte 
com eles uma verdadeira equipe de 
liturgia, em que eles meditem a palavra 
celebrada, discutam com o presidente a 
celebração e organizem o ambiente e as 
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Leitura Orante X tarefismo

Mas ninguém se iluda: estou falando de 
uma equipe de liturgia completa e não de 
um tarefismo que cresce nas comunidades 
como mato depois de chuva... Eu, catequista, 
escalo você e você para fazer isso e aquilo. 

Falo de uma verdadeira equipe que faça 
a leitura orante dos textos e que prepare 
o ambiente, as leituras, as preces, as 
dinâmicas e (se possível) as músicas 
também. Uma equipe que seja de fato 
participante e que aposente os folhetos 
de liturgia, que tanto engessam as nossas 
comunidades. 

Ao lado, vão alguns vídeos para 
quem nunca ouviu falar ou que ainda 
não tem prática nessa dinâmica de 
aprofundamento da Palavra de Deus. 

BLOG SOBRE LEITURA ORANTE:
leituraorantedapalavra.blogspot.com.br

PASSOS PARA UMA LEITURA ORANTE:
youtube.com/watch?v=VMB0taKm8Ow 

CATEQUESE COM LEITURA 
ORANTE COM O PE.LEOMAR 
BUSTOLIN, CATEQUETA:
youtube.com/watch?v=jd7V0tESpt8
(aqui ele fala um pouco sobre a Crisma, embora o 
foco seja mesmo a catequese de 1ª Eucaristia).
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Perdemos por comodismo e outras mazelas 
um tempo muito importante para os 
crismandos: a Campanha da Fraternidade. 
A Quaresma, período forte de preparação 
da comunidade para celebrar o tempo 
da Páscoa, é uma oportunidade de ouro 
para colocar a caridade em ação e discutir 
os problemas do país a partir de uma 
perspectiva cristã e bíblica. Não foram os 
jovens que saíram às ruas para reinventar 
um país com menos corrupção e com mais 
participação no ano passado? Por que razão 
perdemos a oportunidade de conversar 
com eles sobre temas tão necessários 
para o país e para o Evangelho? Ou vamos 
querer passar para eles um catolicismo 
entocado nas sacristias de nossas igrejas? 
Um catolicismo que só interessa para os 
corruptos que se beneficiam da alienação 
do povo desmobilizado.

Eu pessoalmente gosto de – na Quaresma 
– fazer a Via Sacra nas ruas. A Via Sacra 
é tradicional na Quaresma e motivo 
de alegria para muitos católicos mais 
velhos. Feita nas ruas (moro e trabalho 
em uma cidade do interior), ela nos ajuda 

a atrair pessoas que vão pela caminhada 
de fé e pela oportunidade de chegar às 
casas de muitos afastados. Uso sempre 
o livro da Via Sacra feito pela CNBB no 
tema da Campanha da Fraternidade. 
Assim, junto três coisas: uma forma do 
catolicismo tradicional, uma temática 
atual e sociológica vista à luz da fé e 
a necessidade de atingir os católicos 
afastados. Os primeiros a gostar disso são 
os crismandos, que leem, rezam, cantam 
e caminham junto com toda a comunidade 
cristã. Eles são os que me motivam a 
incentivar outros a caminhar e a participar 
da Via Sacra. Sempre tem muita gente 
nesses eventos semanais. Se fossem feitos 
dentro da igreja, provavelmente teriam 
apenas o padre e umas quatro pessoas...

Depois de terminada a Quaresma e a 
Semana Santa, durante o Tempo Pascal, 
faço a Coroa das Alegrias de Maria, uma 
tradição fransciscana que me ajuda a 
continuar a caminhada em direção às casas 
dos afastados. Sair da igreja é a chave e, 
para isso, os crismandos adoram participar. 
Aproveite a disponibilidade deles...

Quaresma e Campanha da Fraternidade
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Semana Santa
A Semana Santa começa com o Domingo 
de Ramos, dia Internacional da Juventude, 
decretado pelo Papa João Paulo II há 
mais de 20 anos. Esse não seria um bom 
dia para um festival de talentos, para 
eventos de skate ou de ciclismo, além da 
tradicional Procissão e Missa de Ramos? 

Mesmo nessas cerimônias tradicionais 
há muito espaço para teatro e outras 
participações que os jovens adoram (e 
podem motivá-los a uma participação mais 
efetiva na preparação e nas cerimônias).

Sei que a Semana Santa e a Quaresma 
com seu tema da Campanha da 
Fraternidade passaram, mas fica a dica 
para outros anos. No planejamento desses 
eventos, não esquecer os crismandos é 
uma boa prática de participação eclesial. 
Uma prática recomendada pelo Concílio 
Vaticano II e esquecida por muitos...

COROA FRANCISCANA DAS 7 ALEGRIAS:
goo.gl/7FdGf3

COROA DAS ALEGRIAS DE MARIA:
youtube.com/watch?v=bB9NoKNVAdU

ASSISTA AO MUSICAL
“SEMANA SANTA”

MISSÕES NA SEMANA 
SANTA 2008

JESUÍTAS BRASIL: SEMANA 
SANTA JOVEM - 2013
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Meses temáticos
Também os meses de agosto, setembro e outubro trazem ganhos na pastoral: são meses 
temáticos e merecem uma atenção maior em matéria de engajamento e de atividades 
extras. Teatros, gincanas, concursos de música e fóruns de cinema poderiam se tornar 
maneiras melhores de tratar os temas de forma divertida e talentosa. Se os temas forem 
tratados ainda de forma a integrar comunidades distantes ou paróquias vizinhas, então 
você terá o que interessa para os jovens: ver e estar entre eles, com outros de sua idade...

Não despreze esse desejo deles: é próprio da idade e faz toda a diferença no entusiasmo 
que manifestam ou não. Planejar os meses temáticos entre diversas paróquias ou 
comunidades de um setor proporciona a possibilidade de conhecer gente nova a partir de 
um ponto de vista católico e que pode despertar para o gosto de estar na igreja, já que nela 
existem também outros que podem ser jovens e também ser cristãos. 

Muito do sucesso das igrejas evangélicas com os jovens veio a partir de uma linguagem adequada 
e de passeios e convivências com outros jovens. Isso chama mais jovens... Pode parecer pouco, 
mas essa é a chave para ter jovens na Igreja. Sem isso, nenhum trabalho é possível.

59



Obrigatoriedade de participação nas catequeses

Muito se fala de obrigatoriedade de estar nas Missas e nas catequeses 
para receber o sacramento da Confirmação. Claro, com esse discurso 
patriarcal e conservador o que se vai é conseguir a PRESENÇA FÍSICA deles 
nos encontros, sem conseguir que eles se interessem, participem ou se 
apaixonem... Eles vão estar, mas não vão estar... 

Assim, mais do que trabalhar a obrigatoriedade da presença física, 
o catequista precisa trabalhar o PRIVILÉGIO DE SEGUIR JESUS 
numa sociedade que só sabe falar Dele, mas não O conhece de 
fato. Fazer a catequese de Crisma tem que ser NADAR CONTRA A 
CORRENTE, tem que ser apresentado como um projeto de vida que 
seja subversivo, algo inovador e para poucos. Um sacramento para 
quem é um ser humano valente e não um medroso, que muda de 
opinião a cada vento de moda que sopra... Quem aceitar isso e se 
engajar nesse projeto é que deve receber o Crisma e não qualquer 
um. D. Bonhoeffer dizia, já em 1945, que isso se chama Graça 
Cara (diferentemente de uma Graça Barata que é distribuída sem 
compromisso de ninguém pra quem quiser) e é para poucos. 
Todos os evangélicos entenderam isso e hoje só consideram 
efetivamente membro da Igreja quem faz a sua decisão pública 
por Jesus Cristo (profissão de fé). Veja o orgulho dos nossos 
irmãos crentes que dizem com o peito estufado “Sou crente, 
graças a Deus”. Precisamos chegar a isso com os nossos 
crismandos. Ainda quero ouvir os crismados falarem “Sou 
crismado, graças a Deus! Com orgulho...”.
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Datashow e equipes de música
Sei que a CNBB publicou um documento 
dizendo das dificuldades de usar um 
datashow nas assembleias litúrgicas. Mas, 
tudo pode ser bem ou mal usado. Na década 
de 1950 se dizia do “perigo” de se usar o 
microfone nos sermões... Isso passou, foram 
corrigidos os abusos e hoje não se pensa 
numa assembleia litúrgica com mais de 50 
pessoas que não tenha microfone pra ajudar 
na comunicação. Pra quem quiser conhecer 
o texto da CNBB: http://goo.gl/xtkn3n 

Mas o uso desse recurso multimídia poderia 
ser muito bem entregue à responsabilidade 
dos crismandos, com supervisão e 
orientação de uma pessoa que entenda de 
liturgia ou um adulto que possa passar esses 
conhecimentos para eles. Tenho certeza de 
que eles vão “nadar de braçada” e vão ajudar 
nossas assembleias a celebrar melhor. Sem 
falar que – conhecendo mais da liturgia 
– eles vão gostar mais de estar na Igreja. 
Já faço isso com os crismandos há algum 
tempo e tenho conseguido que eles gostem 
do “trabalho”, dando espaço e valorizando 
o jovem num espaço que ainda nós temos 
dificuldade de renovação e atuação. 

Semana Missionária e Missão Jovem (Pastoral da Juventude)
Há ainda a possibilidade de se integrar 
as juventudes que temos nas paróquias 
e fazer uma semana missionária, feita e 
organizada pro eles e por monitores jovens. 
Os lassalistas fazem isso bem, tem até um 
projeto de trabalho bem elaborado para 
as periferias das cidades (http://goo.gl/
SUc5NS ). A Casa da Juventude de Goiânia 
também trabalha bem isso sob o viés da 

cultura e da arte (http://goo.gl/a8gW4m ). A 
Pastoral da Juventude tem um projeto com 
esportes na periferia (http://www.pj.org.br/ 
) e um ótimo Ofício Divino da Juventude, que 
pode nos ajudar na espiritualidade. 

Há muitas iniciativas que se pode tomar 
nesse sentido para dar vez e voz aos jovens 
crismandos de nossas paróquias. 
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É o chamado PROTAGONISMO JOVEM que 
anda faltando. Onde tudo é feito pelos 
adultos, do jeito deles, não se surpreende 
que os adolescentes e os jovens não se 
entusiasmem. Não é o caso de dar as coisas 
prontas, para ser executadas por eles. O 
segredo está em deixar que programem e 
façam do jeito deles. Sem isso, nada feito.

Sugiro que façam contato nesses links 
e possam sair da mesmice da catequese 
patriarcal e antiga; uma catequese que briga 
com os adolescentes e não dá espaço pra 
eles não tem futuro e não faz transmissão da 
fé nem do amor pelo Cristo, nosso salvador.

Em resumo: é preciso dar protagonismo aos 
jovens. Eles querem voz e vez na Igreja e 
na sociedade. Na sociedade já têm espaço, 
mesmo que seja por um motivo ruim: 
serem consumidores vorazes. A sociedade 
capitalista não é ingênua: ela valoriza os 
adolescentes e jovens porque sabe que 
são formadores de opinião na família e são 
consumidores vorazes. Nós, da catequese 
eclesial, temos motivos muito mais sinceros 
para valorizá-los: queremos que sejam 
felizes e plenos, aceitando e conhecendo 
Jesus Cristo. Por que não conseguimos? 
Creio que nos falta esperteza. 

“Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. 
Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas 
simples como as pombas.” (Mt 10,16) 

Está na hora de levarmos esse convite de 
Jesus mais a sério na nossa catequese de 
Crisma... Bora lá?
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CATEQUESE 
PERMANENTE 
PARA ADULTOS
UM REPENSAR E DISCERNIR 
O PLURALISMO SOCIAL E 
CULTURAL QUE VIVEMOS
por Flávio Veloso
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O QUE RESTOU DA MINHA INFÂNCIA
O que foi feito da catequese que recebi 
para a Primeira Eucaristia? Por que fugi da 
Igreja e permaneço ausente agora como 
adulto? O próprio indivíduo, tanto homem 
como mulher, no seu interior, tem uma vaga 
recordação dessa fase da vida. Parece que 
gostaria de reviver aqueles momentos, mas 
faltam oportunidades e coragem, ou quem 
sabe, alguém que o ajude nesse recaminhar. 
Vivemos em um mundo de profundas e 
rápidas transformações. E essas mudanças 
afetam, no primeiro momento, a fé, pela 
contraposição de valores e colocações 
de meias verdades. Surge, com isso, a 
necessidade de uma atualização evangélica 
seguida de catequese inculturada.

O mundo interfere na minha fé
O Documento de Aparecida desnuda essa 
realidade com a seguinte reflexão: “Na 
evangelização, na catequese e, em geral, 
na pastoral, persistem também linguagens 
pouco significativas para a cultura atual 
e em particular para os jovens. Muitas 
vezes as linguagens utilizadas parecem 
não levar em consideração a mutação 
dos códigos existencialmente relevantes 
nas sociedades influenciadas pela pós-

modernidade e marcadas por amplo 
pluralismo social e cultural. As mudanças 
culturais dificultam a transmissão da Fé 
por parte da família e da sociedade. Frente 
a isso, não se vê uma presença importante 
da Igreja na geração de culturas, de 
modo especial no mundo universitário 
e nos meios de comunicação social” 
(Documento de Aparecida, n. 100d). Se 
houve mudanças de época, é urgente que, 
também, haja mudança na comunicação 
da fé. Não mudança da fé, mas do 
processo de transmiti-la.

Contraposição dos valores
A mídia difunde informações fundadas 
nos princípios de seus alimentadores e os 
usuários as assimilam como novidades a 
serem seguidas e, algumas vezes, como 
dogmas que devem ser norteadores da 
sociedade pós-moderna. É importante 
que haja oportunidade de confrontos com 
outras informações, com outros princípios. 
Pode ser uma catequese de confronto, 
mas não de disputa, fornecendo dados 
para a formação de juízo equilibrado e 
maduro. Não basta dizer que a Igreja é 
ultrapassada e não se atualiza sem antes 
conhecê-la. É preciso aprofundar-se nos 
princípios seculares que geraram famílias e 
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sociedades justas. A catequese permanente 
para adultos é um repensar e discernir o 
pluralismo social e cultural que vivemos.

Se a catequese inicial não foi suficiente 
para “ajudar as pessoas no caminho 
rumo à maturidade na fé, no amor e 
na esperança” (DNC, n. 146) é preciso 
redescobrir essas metas nas trilhas da 
catequese permanente para adultos. 

Aqui se trata dos objetivos de uma série de 
artigos que publicaremos: uma catequese 
adulta com adultos. Os problemas atuais 
que afrontam a fé dos adultos no seu dia 
a dia. Os desafios para seguir a Jesus de 
Nazaré. Emílio Alberich, sobre a catequese 
com adultos, enfoca: “Aqui está, talvez, a 
novidade mais significativa da mudança 
pós-conciliar. Não só sublinha a urgência 
da catequese com adultos, mas sobretudo 

se insiste na necessidade de uma catequese 
que já não seja extensão da catequese 
infantil aos adultos, mas que se trate 
efetivamente de uma catequese adulta, 
isto é, que se tenha em conta e respeito 
realmente a condição e as exigências dos 
adultos” (Conferência proferida na Segunda 
Semana Brasileira Catequese sob o título 
MODELOS DE CATEQUESE COM ADULTOS. 
Estudos da CNBB n. 84).

A mesma verdade tem o dinamismo do 
Espírito Santo agindo nessa sociedade em 
mudanças. Por que não contrapor com os 
valores evangélicos, sazonados na vida da 
Igreja, ao pluralismo social e cultural, num 
diálogo caridoso e aberto? A catequese 
não é estanque, acompanha a sociedade, 
a família, as pessoas nos diversos estágios 
de sua vida, por isso, é uma companheira 
fiel, amiga e necessária.

Uma catequese adulta para adultos
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A realidade tem mostrado que grande parte dos cristãos adultos são batizados, mas não são 
evangelizados. Daí a preocupação da Igreja Católica no Brasil em levar adiante a reflexão 
do tema “Catequese com adultos”, formando uma nova consciência de cristãos engajados 
no processo de evangelização.

Catequese com adultos: a Segunda Semana Brasileira de Catequese (2ª 
SBC) aconteceu em outubro de 2001. O tema que mobilizou o Brasil foi “Com 
adultos, catequese adulta” e o lema “Crescer rumo à maturidade em Cristo”. 
Precisamos refletir e orar sobre a realidade dos adultos católicos e juntos 
tornarmos prioridade efetiva a catequese com adultos.

Fragilidades graves dos católicos: face ao mundo plural e corrupto, 
dominado pelos ídolos do dinheiro, do poder e do prazer, uma parcela bem 
numerosa do povo católico se encontra muito despreparada, apresentando 
quatro perigosas fragilidades:

a) Primeiramente, a não conversão. Em geral se é católico por tradição, por costume e não 
por conversão, decisão consciente, esclarecida, coerente e generosa. Até existe “católico não 
praticante”, o que é, em si, uma aberração;

b) Segunda fragilidade: a não convicção. É consequência da primeira e se manifesta 
na insegurança, na ingenuidade, na busca do maravilhoso e milagreiro na religião, no 
devocionismo e na facilidade de mudar de opinião face à argumentação até simplória;

c) Terceira fragilidade: a ignorância religiosa. É imensa a quantidade de católicos que 
desconhecem um mínimo sobre sua fé. Quando ouvem ou leem alguma interpretação 
da Bíblia que destoa da tradição católica, narrativas de fenômenos espirituais, críticas à 
Igreja, ficam perplexos, sem base para se confrontarem com o que recebem e para contra-
argumentar;

d) Quarta fragilidade: o infantilismo religioso. É bastante grande o número dos que se deixam 
fascinar por “ídolos do pop-catolicismo” e se amarram em canções cristãs infantis e agarram 
a práticas devocionais mágicas, deixando-se dominar pela falta de consciência crítica social, 
política e econômica.

Ora, uma pessoa não convertida, sem convicções sólidas, ignorantes em sua fé e que é um 
adulto infantil, obviamente ESTÁ SEM IDENTIDADE, SEM BASE, portanto, VULNERÁVEL a 
influências e desvios de todos os tipos.

1

2
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Adultos na fé: ser adulto na fé, ideal sempre a ser buscado, tornou-se 
urgência hoje em meio a este mundo cada vez mais pagão, sem ética, corrupto, 
amoral e imoral, explorador da natureza, escravizador das pessoas. É preciso 
muita vida interior, estudo sério, vida em comunidade e atenção ao que 
acontece para poder dar testemunho da fé cristã, anunciar o Reino de Deus, 
viver a comunhão fraterna e a solidariedade, segundo o Mandamento Novo, 
ter serenidade, cordialidade e fortaleza para dialogar com o diferente, com as 
religiões, as culturas, as ideologias, ter a coragem profética para denunciar 
tudo o que vai contra a dignidade do ser humano e contra a natureza. Investir na 
maturidade do fiel torna-se, portanto, prioridade para a Igreja hoje.

A maturidade em Cristo: a Segunda Semana Brasileira de Catequese 
(2ª SBC) nos mobilizou rumo à maturidade em Cristo. Além de uma acolhida, 
cada vez mais consciente, esclarecida, coerente e generosa de Deus e de Seu 
plano de salvação, assumimos a responsabilidade por Deus e por Seu plano de 
salvação. Tomamos, então, como decorrência dessa responsabilidade, os devidos 
meios para alimentar a nossa vida de comunhão com Deus, de participação na 
comunidade eclesial e de construção de um mundo segundo o coração de Deus. 
Além disso, assumimos o mandato missionário de Jesus e zelamos para que 
nossos irmãos em Cristo cresçam rumo à maturidade na fé.

Há um grande diferencial entre catequese infantil e adulta, uma catequese de iniciação cristã 
(sacramental) e a catequese que amadurece a fé, constrói o amor e faz Igreja. Não se pode 
contentar em dizer que Jesus foi o maior homem da história, mas é necessário entrar na Sua 
vida como ele entrou na nossa. O Seu mistério foi revelado para que seja modelo de vida para 
todos. Se pessoas mudaram o seu jeito de ser é porque se deixaram envolver por Ele.

Catequese de adultos é uma decisão adulta. É a coragem de abrir folhas ainda não lidas ou 
que se apagaram de nossa história.

3

4
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N
a atualidade, todos os dias ouvimos falar de ecologia e muitos podem se 
perguntar: “Existe a palavra ‘ecologia’ na Bíblia? Há alguma relação entre 
Bíblia e ecologia?”.

A palavra “ecologia” é moderna; ela surgiu pela primeira vez em 1869, quando 
Ernst Haeckel usou o termo para definir a nossa relação com a natureza e a 
relação que existe entre os seres. Ecologia quer dizer “administração da casa” 
ou “cuidar da casa”, que é o ambiente onde vivemos. Mas se a palavra “ecologia” 
não está na Bíblia, as Sagradas Escrituras nos ensinam toda a preocupação e 
o cuidado que nós devemos ter com a nossa Mãe Terra e com toda a natureza 
criada por Deus.

BÍBLIA & 
ECOLOGIA

por Por Frei Ildo Perondi 
e Patrícia Zaganin
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S
egundo os Santos Padres1, Deus “escreveu” dois livros para a humanidade. 
O primeiro foi a Criação. Toda a natureza é um grande livro aberto onde os 
seres humanos deviam ler e interpretar a mensagem de Deus. De fato, se 

olharmos para a vida, em suas múltiplas formas, nós podemos ver os sinais da 
beleza e da revelação de Deus. Ocorre que – segundo os Santos Padres – com o 
passar do tempo os seres humanos foram se afastando do projeto original de Deus 
e, por isso, Ele, para revelar toda a Sua bondade e Seu amor, decidiu escrever 
o segundo livro, que é a Bíblia, e que levou em torno de dois mil anos para ser 
escrito. A Criação, portanto, continua sendo um livro aberto que fala e transmite a 
mensagem de Deus e que hoje está gritando, profetizando! Precisamos ler e ouvir 
esta mensagem.

Nos primeiros capítulos da Bíblia encontramos dois textos que nos falam da 
criação do mundo. O primeiro (Gn 1,1–2,4a) é mais poético e mais elegante. Ele 
nos mostra que no início havia o caos: deserto, vazio, trevas, abismo (Gn 1,2a) e 
houve a intervenção de Deus, por meio do Seu espírito (Ruah). Deus estabeleceu 
ordem e harmonia. Toda a criação se dá por meio da Palavra de Deus: “E Deus 
disse...” (Gn 1,3). Logo em seguida, vemos o resultado e que Deus viu que “era 
bom/belo” (Gn 1,4). No sexto dia da criação Deus criou os seres vivos e o homem 
e a mulher (Gn 1,26). O ser humano recebe o poder do senhorio sobre a criação. 
Porém, não pode fazer o que bem entende, tanto que não pode abater os animais 
nem para o seu sustento (Gn 1,29). O resultado final é que o Senhor, ao contemplar 
toda a Sua criação, pôde ver que “tudo era muito bom/belo” (Gn 1,31). Mas o ponto 
alto da criação não é o homem e sim o sábado e seu descanso (Gn 2,2). Portanto, 
o tempo de descanso e repouso faz parte da criação de Deus. É o tempo para 
contemplar e ver a beleza e bondade das obras criadas.

 1Foram os primeiros teólogos da Igreja depois dos Apóstolos, até o século V d.C. Eles foram importantes, pois 
ajudaram a interpretar o Antigo Testamento à luz da mensagem de Jesus e dos Evangelhos. Alguns dos mais 

importantes: Clemente, Justino, Irineu, Basílio, João Crisóstomo, Agostinho, Orígenes, Gregório, etc...

CONTEMPLAR A beleza DA CRIAÇÃO
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O
segundo relato (Gn 2,4b–3,24) possui uma mentalidade mais agrícola e nos 
mostra que o Senhor Deus modelou o ser humano (Adão) a partir da terra 
(Adamah) e que do Adam Ele fez a Eva (Hawah, do verbo HYH em hebraico, 

isto é, “viver”). Portanto, Eva é “a mãe de todos os viventes”. A Bíblia nos ensina 
que quando o Senhor Deus nos criou fomos colocados no Jardim do Éden. O ser 
humano tinha uma missão lá: cuidar, cultivar e guardar. A Bíblia diz que o Senhor 
Deus deu poder ao ser humano para que ele “dominasse” sobre todos os seres. 
O verbo “dominar” pode ser entendido de duas formas. O sentido bíblico é “dar 
nome” e com isso exercer o senhorio sobre a criação que Deus lhe confiou, isto 
é, exercer todo o cuidado, ser responsável e administrar a herança que recebeu 
(o jardim). O jardim foi, portanto, nossa casa, nossa morada e, por isso, fomos 
chamados a cuidar bem dele. Mas nem todos cuidam bem do jardim de Deus...

Alguns seres humanos (sobretudo com o surgimento do capitalismo) entenderam 
que “dominar” era ser dono, ser proprietário e poder explorar todos os recursos da 
natureza a seu bel prazer. Diziam que esses recursos eram infinitos e renováveis 
e com isso o saque e a exploração sobre os bens da Terra foram cruéis. Toda a 
natureza foi colocada a serviço do lucro e do progresso humano. O resultado foi 
esta catástrofe que estamos vendo e que vai piorar, segundo os últimos relatórios 
de órgãos da ONU. O futuro que nos espera é incerto: aumento do calor, destruição 
da camada de ozônio, poluição dos rios e do ar, derretimento das geleiras, o mar 
vai subir, cidades vão desaparecer, etc. Enfim, as previsões são preocupantes e não 
são de falsos profetas, mas dos cientistas.

O ser humano não se tornou o administrador do jardim, onde foi colocado para 
“cuidar e guardá-lo” (Gn 2,15), mas tornou-se seu destruidor. Se hoje fosse realizada 
uma assembleia em que todas as espécies vivas do planeta pudessem falar e votar e 
tivessem que expulsar a espécie que mais está prejudicando o planeta, por maioria 
absoluta as criaturas iriam votar para expulsar daqui o ser humano. Infelizmente, 
estamos nos comportando como o pior de todos os animais! “Em vez de realizar 
o seu papel de colaborador de Deus na obra da criação, o homem substituiu-se a 
Deus, e deste modo acaba por provocar a revolta da natureza mais tiranizada que 
governada por ele” (Papa João Paulo II, Centesisus annus, 37).

CUIDAR 
DO NOSSO JARDIM
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M
uitas vezes até a Bíblia é usada para dizer que Deus disse que era para 
dominar a Terra... Alguns justificam a exploração dos recursos naturais a 
partir da Bíblia. Mas, a Bíblia não pode ser culpada por este pecado e esta 

destruição toda. O fato é que não soubemos lê-la. Ela nos ensina que o ser humano 
foi expulso do jardim, porque não soube se comportar e queria ser como Deus (Gn 
3,23). Os habitantes de Canaã foram expulsos da terra em que habitavam porque 
não seguiam as leis de Deus (Lv 18,25). Lá Deus colocou o seu povo tirado da 
escravidão do Egito. Mas havia uma advertência: “Se vós tornais a terra impura 
não vos vomitará ela como vomitou a nação que vos precedeu?” (Lv 18,28). De 
fato, o povo se afastou do projeto de Deus, praticou a injustiça, fez o mal aos olhos 
do Senhor, não escutou a voz dos Profetas... Resultado: em 721 a.C. Israel (dez 
tribos do norte) foi invadida e o povo exilado pela Assíria (2Rs 17,5-7) e em 586 
a.C. (cf. 2Rs 24 e 25) Judá (o restante do povo) foi expulso e deportado para longe 
(Babilônia). A pregação dos Profetas foi em vão, não foi ouvida. O povo de Deus 
pecou e foi expulso da terra, da mesma forma como Adão e Eva pecaram e foram 
expulsos do paraíso.

APRENDER COM A BÍBLIA
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Com essa experiência histórica a Bíblia 
quer nos ensinar uma mensagem clara: ou 
cuidamos melhor da Mãe Terra ou vamos 
acabar sendo expulsos como aconteceu 
com Adão, com os povos de Canaã, com 
Israel e Judá... É possível mudar de rota! 
A catástrofe ainda pode ser evitada! Não 
podemos destruir o jardim, pois toda a 
Criação pertence a Deus (cf. Sl 24 e 104). 
Precisamos escutar a voz profética da 
Bíblia! Devemos ver os sinais, ouvir os 
gritos e a dor da Mãe Terra. Ela clama e 
grita, chora querendo ser libertada (cf. 
Rm 8,20-23). Nós temos responsabilidade 
com as gerações que vão vir depois de 
nós. Deus nos pede para cuidar, cultivar, 
zelar, proteger e administrar com carinho 
este jardim que Ele nos deu! Ou então, 
como num jogo de futebol, vamos receber 
o cartão vermelho de Deus! E não adianta 
querer reclamar que a falta era para cartão 
amarelo! A Mãe Terra vai nos “vomitar”, 
porque pode viver bem melhor sem nós!

O que nós, os seres humanos, precisamos 
nos questionar hoje é se temos o direito de 
destruir assim a natureza. Se nós podemos 
eliminar assim tantas espécies de vida 
unicamente para a satisfação de nossas 
necessidades. Devemos nos perguntar 
se somos os donos da Terra. A Bíblia nos 
ensina outra coisa. A terra pertence a 
Deus: “Ao Senhor pertence a terra e tudo o 
que nela existe” (Sl 24,1); “A terra não será 
vendida perpetuamente, pois a terra me 
pertence” (Lv 25,23).

CLIQUE PARA LER
A MAIS BELA ORAÇÃO 
PELA NATUREZA
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PROPOR UMA ESPIRITUALIDADE 
BÍBLICA E ECOLÓGICA

A
Bíblia muitas vezes canta e louva a 
beleza da Criação. Vejam, por exemplo, 
o Salmo 104, em que o salmista louva 

a Deus por todas as obras criadas. Ele se 
encanta, pois vê beleza e bondade em tudo o 
que Deus criou. Hoje faz falta ao ser humano 
ver a criação como bela, ver as criaturas 
como nossas irmãs, ver que dependemos da 
criação, que tudo está relacionado, tudo tem 
valor em si... Ao analisar a história da ação 
de Deus junto ao Seu povo, o autor do livro 
do Eclesiástico dedica um longo trecho para 
a beleza das obras da natureza (Ecl 42,15–
43,33). E não conseguimos ver toda a obra 
criada “não vimos senão um pouco de suas 
obras, porque foi o Senhor que criou tudo e 
aos homens piedosos deu a sabedoria” (Ecl 
43,33).

Há 800 anos viveu São Francisco de Assis, 
que foi o profeta da ecologia e do cuidado 
da Criação. Por isso ele foi escolhido 
como patrono da ecologia. São Francisco 
chamava todas as criaturas de irmãs, amava 
e se sentia amado por cada criatura, pois 
descobriu nelas os traços do amor de Deus. 

É necessária uma espiritualidade da ecologia. 
Uma espiritualidade integradora que a 
tradição judaica qualifica como shalom, 
isto é, a visão da integridade, da plenitude 
e da harmonia. Ou como São Francisco 
de Assis, que via em tudo a fraternidade 
universal. Perceber a beleza e a bondade 
de cada espécie criada; sentir que devemos 

cuidar, criar harmonia, dar e receber. Uma 
espiritualidade da vida, segundo as palavras 
de Jesus: “Eu vim para que todos tenham vida 
e a tenham em abundância” (Jo 10,10). Jesus 
nos ensina a rezar diante da vida e da criação. 
Ele subia as montanhas para orar (Mt 14,23; 
Mc 6,46; Lc 6,12; 9,28). Jesus se encantava 
com os pássaros do céu (Mt 6,26), com a 
beleza dos lírios do campo (Mt 6,28), tirava 
lições do semeador que semeia a semente 
(Mt 13,3ss), dos campos prontos para a 
colheita (Mt 9,37); da videira que dá os frutos 
(Jo 15,1ss), do pastor que cuida das ovelhas 
(Jo 10,1-18), etc.

A natureza e toda a Criação fazem parte 
da grande obra de Deus. É toda a Criação 
que reza, que canta e que celebra: “Tudo 
o que se move e respira louve ao Senhor!” 
(Sl 150,6). A Criação nos remete ao seu 
Criador: “A grandeza e a beleza das 
criaturas fazem, por analogia, contemplar 
o seu Autor” (Sb 13,5). O Profeta vê toda 
a criação vibrar com as maravilhas que o 
Senhor faz (Is 41,18-20) e até “os montes 
vão romper em canto e todas as árvores vão 
bater palmas” diante dos feitos do Senhor 
(Is 55,12). No Salmo 104 encontramos o 
grande hino de louvor ao Senhor porque 
Ele fez tudo de forma bonita e harmoniosa. 
Uma criação onde não existe a maldade 
ou a violência, pois até o grande leviatã 
que está nos mares o Senhor o criou “para 
brincar com ele” (Sl 104,26).
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P
recisamos voltar a sonhar e cuidar do 
que recebemos. Deus sonha com uma 
nova Criação em que tudo retorne à 

harmonia e em que se realize o sonho do 
shalom: “Vou criar nossos céus e nova 
terra” (Is 65,17; Ap 21,1). O sonho de Deus 
é uma criação nova e reconciliada em 
que a vida seja duradoura e bela, lugar 
da alegria e da felicidade, na qual até os 
animais se reconciliem (veja Is 65,17-25).

Há muito que fazer se quisermos salvar a 
vida na Terra e o próprio planeta. Mas, de 
nada adiantará se antes não mudarmos 
a nós mesmos e a nossa relação com a 
natureza. A criação, que é cheia de vida, 
de bondade e de beleza, espera de nós 
seres humanos um novo coração, um 
novo olhar, uma nova atitude. Quem não 
consegue essa relação com as criaturas 
como poderá tê-la com o seu Criador?

Frei Ildo Perondi
Mestre em teologia 

bíblica pela Pontifícia 
Universidade Urbaniana 

de Roma e doutorando 
em teologia bíblica pela 
Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro. 
Professor da Pontifícia 
Universidade Católica 

do Paraná (campus 
Londrina).

FAZER DA TERRA O JARDIM DE DEUS
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REFLEXÕES A PARTIR DA 
EXORTAÇÃO APOSTÓLICA 

VERBUM DOMINI DE BENTO XVI
por Pe. José Alem
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A Palavra de Deus é manifestação do 
próprio Deus. Revela quem é Deus, como 
Ele é, como age, a que nos chama viver.

Conhecer a Palavra de Deus, conservá-la no 
coração, isto é, meditar nela, tê-la presente 
em nossas vidas, em nossos comportamentos, 
em nossos pensamentos e praticá-la é a razão 
de nossa vida, de nossa fé, e portanto da 
Catequese.

Toda nossa vida cristã deve ser uma vida na 
Palavra. Nada num cristão pode ser averso à 
Palavra. 

Por isso vamos conhecer mais sobre a Palavra 
de Deus a partir de um documento precioso 
que o papa Bento XVI deixou como uma das 
mais belas catequeses sobre a Palavra para 
toda a Igreja. A Exortação apostólica Verbum 
Domini – Palavra do Senhor – (VD) reforça 
o que a Igreja desde o início já conhecia e 

praticava: a educação da fé deve ser feita 
na Palavra e é um serviço à Palavra. É o que 
hoje nossos pastores ensinam: ser discípulos 
missionários. 

Nessa exortação apostólica o papa emérito 
Bento XVI relembra as principais afirmações 
do Diretório Geral para a Catequese, uma 
vez que a mesma VD remete a esse grande 
documento de 1997: a catequese a serviço 
da iniciação cristã, a Palavra de Deus como 
fonte da catequese, a pedagogia divina 
como modelo da pedagogia catequética 
e os interlocutores da catequese. Aborda, 
portanto, as afirmações explícitas da VD sobre 
Bíblia e Catequese, acentuando a figura do/a 
catequista e sua formação bíblica. Indica 
também textos que, sem falar em catequese, 
tratam genericamente do crescimento, 
educação e formação bíblica dos fiéis, ou 
ainda textos em que a catequese é citada 
implicitamente. 

a educação da fé 
deve ser feita na 
Palavra e é um 

serviço à Palavra
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Catequese a serviço da Palavra de Deus
O movimento catequético mundial durante o período pré-conciliar, mas, sobretudo no pós-concílio, 
deu muito valor à presença da Palavra de Deus na educação da fé. 

O Concílio Vaticano II recolocou a Palavra de Deus em seu devido lugar na vida e na missão 
da Igreja, e a Catequese foi uma das primeiras grandes atividades eclesiais a entender a sua 
importância e a considerá-la como fundamento e fonte de toda a atividade de educação na fé.

A maioria dos estudos sobre Catequese, desde então, até hoje se mostra essa verdadeira dimensão 
da catequese: estar a serviço da Palavra de Deus1.

1 Cf. Emílio Alberich, Catequese evangelizadora. Manual de catequética fundamental. São Paulo: Editora Salesiana,, 2005, pp. 103-
151, capítulo IV: a catequese, serviço da palavra, anúncio de Cristo.
2 Nesse texto os números entre parênteses, se não houver outra indicação, se referem sempre à Verbum Domini. 

A Palavra de Deus na Verbum Domini
VERBUM DOMINI – PALAVRA DO SENHOR

Essa exortação tem uma larga introdução (5 
parágrafos = §) afirma a perenidade da Palavra 
de Deus (1) que sempre suscita em nós a 
alegria completa (2). Apresenta uma síntese 
do caminho feito pela Igreja desde Leão 
XIII há mais de um século, até a Dei Verbum 
do Vaticano II (3) e, mais recentemente, o 
Sínodo de 2008, cujos frutos encontram-
se nessa exortação apostólica (4). O guia 
constante de todo o texto é o Cristo, Verbo 
Encarnado, a Palavra que se encarna, isto é 
Deus que assume ser humano,  tomando como 
referência constante Jo 1, 1-18, conhecido 
como Prólogo do Evangelho de João (5).

Em 30 de setembro de 2010, memória de São 
Jerônimo, grande estudioso e enamorado 
da Palavra de Deus (72)2, depois de muita 
espera, foi publicada a Exortação Apostólica 
Verbum Domini (VD) de Bento XVI. Nela o 
Papa sintetiza, amplia e aprofunda os temas 
tratados na XII Assembléia Geral Ordinária do 
Sínodo dos Bispos, realizada em outubro de 
2008.

A Verbum Domini pode ser considerada um 
grande “Hino de louvor” à Palavra de Deus.  
É uma síntese mais bem elaborada de tudo 
o que tratou o Sínodo. É um documento de 
profunda visão teológico-pastoral. Seu nome 
Verbum Domini, como primeiras palavras do 
documento, provém da aclamação que se 
faz no final das leituras bíblicas na liturgia 
da Eucaristia segundo o nosso rito romano 
ocidental. Por essa exortação e por todos os 
seus documentos e pronunciamentos o papa 
Bento XVI poderá ser chamado de papa da 
Palavra de Deus.

81



No início do parágrafo 5, concluindo a introdução, Bento XVI anuncia seus profundos anseios com 
esse documento:

“Desejo, através dessa Exortação Apostólica, que as conclusões do Sínodo influam eficazmente sobre a 
vida da Igreja: sobre a relação pessoal com as Sagradas Escrituras, sobre a sua interpretação na Liturgia 
e na Catequese bem como na investigação científica, para que a Bíblia não permaneça uma Palavra do 

passado, mas uma Palavra viva e atual”. 

Essa afirmação manifesta o desejo do Papa sobre os aspectos vivenciais e experienciais da fé cristã 
(contato vivo com a Bíblia, Liturgia, Catequese) e não tanto preocupações acadêmicas e doutrinais, 
como poderia se esperar de um teólogo tão conceituado e profundo como ele era.

O texto se divide em três partes, que assim podemos definir:

Onde se encontra a Palavra de Deus? 

Ela se encontra fundamentalmente na Igreja: 
Verbum in Ecclesia. É a II parte do texto, 
centro do documento, com 40 parágrafos: 
mostra o caminho para fazer a experiência 
da Palavra de Deus nas grandes ações da 
Igreja. Aqui também são três seções bem 
concatenadas, que esclarecem quais são 
relações da Igreja com a Palavra e as grandes 
ações da Igreja onde a Palavra de Deus 
se manifesta de maneira mais luminosa, 
profunda, misteriosa. São essas as três seções: 

1) A Palavra de Deus e a Igreja (2 parágrafos);

2) Liturgia, lugar privilegiado da Palavra de 
Deus (20 parágrafos);

3) A Palavra de Deus na vida eclesial (18 
parágrafos). É aqui que se encontra a 
dimensão bíblica da catequese, em um 
único parágrafo: 74.

De onde vem a Palavra de Deus? 

A resposta está em suas primeiras palavras 
que dão o nome ao documento: Verbum 
Domini. A Palavra vem de Deus. É a I parte 
que se constitui numa verdadeira teologia da 
Revelação ou teologia da Palavra de Deus. É 
a maior das três partes, com 44 parágrafos 
de um total de 124 (mais de um terço do 
documento) e inspira as outras duas partes. 
São três grandes seções numa seqüência 
bastante lógica: 

1) O Deus que fala (15 parágrafos); 

2) A resposta do homem a Deus que fala (8 
parágrafos); 

3) A hermenêutica da Sagrada Escritura na 
Igreja (21 parágrafos).
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As Sagradas Escrituras estão amplamente 
presentes no texto da Exortação Apostólica3. 
Ao todo são 282 citações bíblicas: 244 do 
Novo Testamento e 38 do Antigo Testamento. 
O Evangelho de João é o livro bíblico mais 
citado. Cristo Jesus, Palavra de Deus feito 
carne, é a síntese daquilo que é, daquilo que 
diz e daquilo que oferece a Palavra de Deus 
ao homem. Isso significa que a Bíblia deve ser 
estudada e interpretada a partir do mistério 
Verbo Encarnado – Jesus, Deus feito Homem,  
e integrada na Tradição.

3 São estatísticas encontradas em Cesare Bissoli, A Palavra 
de Deus é alegria. Sentido e alcance da Exortação Apostólica 
Verbum Domini in Revista de Catequese 34 (2011) nº 133, jan.-
março, pp. 39. Outra sua matéria Catequese à luz da Verbum 
Domini, foi publicada também nessa Revista de Catequese 34 
(2011) nº 133, jan.-março, pp. 44-50. Seguimos bastante de 
perto as reflexões desse autor no presente artigo, assim como 
a síntese e análise de Johan Konings, A exortação apostólica 
pós-sinodal Verbum Domini in REB (2011) janeiro, fascículo 
281, pp. 87-123.

Para onde se dirige a Palavra de Deus?

A Palavra de Deus é dirigida ao mundo: 
Verbum mundo. É a III parte com 31 
parágrafos, a menor delas. Afirma-se 
claramente que é próprio da natureza da 
Palavra de Deus expandir-se para fora, para 
os areópagos modernos; descreve, pois, a 
dimensão missionária da Palavra. Mostra-se 
aí a incidência da Palavra de Deus na nossa 
realidade, muitas vezes dolorida e dramática: 
são as exigências da Palavra de Deus para 
com os pobres e mais necessitados. Nessa 
secção encontram-se novidades, com relação 
à Constituição Dogmática Dei Verbum do 
Vaticano II, principalmente no que se refere ao 
terceiro item: “Palavra de Deus e culturas”.

Agora são 4 seções: 

1) A missão da Igreja: anunciar a Palavra de 
Deus ao mundo (9 parágrafos); 

2) A Palavra de Deus e o compromisso no 
mundo (10 parágrafos); 

3) A Palavra de Deus e culturas (8 parágrafos);

4) A Palavra de Deus e o diálogo inter-
religioso (4 parágrafos).

a Bíblia deve 
ser estudada e 

interpretada a partir 
do mistério Verbo 

Encarnado
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A Catequese na Verbum Domini 
CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Sínodo de 2008 não tratou da catequese em 
geral, mas da relação Bíblia e Catequese; aqui 
catequese é entendida como comunicação da fé 
da Igreja para a vida cristã através do processo 
formativo que vai da iniciação à vida cristã 
até à catequese ou formação permanente. A 
Exortação Apostólica Verbum Domini aborda 
o tema da catequese sem ser um documento 
sobre a catequese. Espaço maior foi dado à 
relação entre a Palavra de Deus e a Liturgia.

No Sínodo igualmente se encontra pouca 
coisa, pois já há muita literatura sobre a 
relação entre catequese e Palavra de Deus. 
Temos ainda outros grandes documentos como  
Evangelii Nuntiandi, Catechesi Tradendae, 
Diretório Geral para a Catequese (DGC) e os 
diretórios ou outros documentos nacionais. 
A exortação Verbum Domini remete ao DGC 
assumindo como seu, tudo o que ele diz.

A catequese recebe da Verbum Domini 
um contexto potente que vem a ser o seu 
conteúdo profundo, e o clima ou horizonte que 
cria: uma Igreja insistentemente estimulada 
para re-descobrir a Palavra de Deus em sua 
vida, para fazer dela seu alimento quotidiano 
e torná-la impulsionadora de sua missão 
no mundo. Neste clima ou contexto se deve 
compreender e atuar toda forma de catequese 
em sentido estrito e nele forjar também a 
pessoa do catequista e elaborar os subsídios 
catequéticos. Nesse sentido do contexto geral 
e do clima de entusiasmo ao redor da Palavra 
de Deus, pode-se dizer que essa Exortação 
Apostólica é toda ela catequética.

Vejamos o que afirma o DGC, uma vez que 
Verbum Domini remete para esse documento 
o tema da relação entre catequese e Sagradas 
Escrituras. Lemos, no segundo item do nº 74 
da Verbum Domini: “No Diretório Geral para 
a Catequese encontramos válidas indicações 
para animar biblicamente a catequese e, para 
elas, de bom grado remeto”. A expressão “de 

bom grado” ou “com muito prazer”, indica 
que o DGC, conforme Bento XVI, assume, 
com certa amplitude, o papel de guia 
confiável para a compreensão da catequese, 
particularmente em sua relação com a 
Sagrada Escritura.

Essa indicação do DGC é remete à ocasião 
da redação e publicação desse Diretório (15 
de agosto de 1997) em que, o então Cardeal 
Joseph Ratzinger presidia a Congregação da 
Doutrina da Fé e teve grande influência em 
sua elaboração. Portanto, o DGC reflete muito 
o pensamento do grande teólogo alemão 
contemporâneo, tendo sido por vários anos 
Pontífice Romano como Bento XVI, e agora, 
bispo emérito de Roma.

MEMÓRIA DAS AFIRMAÇÕES DO DIRETÓRIO 
GERAL PARA A CATEQUESE (1997)

O Diretório Geral para a Catequese foi publicado 
pela Congregação do Clero, organismo da 
Cúria Romana, que desde o séc. XVI cuida 
da catequese em âmbito de Igreja no mundo 
todo. Portanto é um documento pontifício. Foi 
lançado juntamente com a edição definitiva do 
Catecismo da Igreja Católica em 1997. Em 2002, 
após 10 anos da primeira edição provisória do 
Catecismo e cinco anos do DGC, realizou-se 
no Vaticano um Congresso Internacional de 
Catequese em que foram retomadas as grandes 
orientações do DGC.

Ele foi concebido, inicialmente, quase como 
um complemento ou um subsídio para o uso 
e a compreensão do Catecismo da Igreja 
Católica, e também como atualização do 
Diretório Catequético Geral de 1971 que 
havia sido pedido pelo Concílio Vaticano II. 
Entretanto, nos anos seguintes ele adquiriu 
consistência própria, sendo considerado como 
o grande pronunciamento da Sé Apostólica 
sobre a atividade catequética na Igreja, como 
uma síntese de tudo o que foi realizado e 
refletido no movimento catequético antes e 
depois do Concílio.
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O DGC é um excelente manual de catequética, 
conjunto de reflexões e aprofundamentos, à 
luz do Vaticano II, que estão na base da ação 
catequética e da formação daqueles que a ela se 
dedicam. O documento afirma ainda que temos 
o dever e a missão de fazer sua releitura e, 
sobretudo, adaptá-lo à nossa realidade (cf. DGC 
9, 11, 139, 166, 171 etc.). Afirma textualmente 
o desejo de: “estimular, para o futuro, estudos 
e pesquisas mais profundas, que respondam 
às necessidades da catequese e às normas e 
orientações do Magistério” (DGC 13).

O DGC, seguindo os ensinamentos do Vaticano 
II na Dei Verbum, vê a Palavra de Deus para 
além das Sagradas Escrituras, em profunda 
relação e dependência da Sagrada Tradição. 
A Bíblia torna-se fundamento e guia de 
toda nossa fé (regula fidei) quando é lida, 
interpretada e compreendida “com o coração 
da Igreja”, como se expressa o documento de 
Puebla. Essa teologia da Palavra é repetida 
também insistentemente na Verbum Domini 
que, por outro lado, chama a Igreja, com sua 

riquíssima Tradição, de “casa da Palavra” (52). 
Assim, a Verbum Domini não é um documento 
sobre a Bíblia, embora esteja muito presente, 
mas sobre a Palavra de Deus. É importante, 
portanto, saber reconhecer a Palavra de Deus 
na Bíblia e nas outras linguagens que com a 
Bíblia vão revelando Deus.

Em quatro momentos principais o DGC trata 
das Sagradas Escrituras e sua relação com a 
catequese.

Catequese como ministério da Palavra Deus 
a serviço da iniciação cristã

A primeira parte do DGC se intitula “a 
catequese na missão evangelizadora da 
Igreja”. De fato, vê a catequese dentro daquela 
única e permanente missão da Igreja no 
mundo: evangelizar, anunciar a pessoa de 
Jesus Cristo. O primeiro capítulo trata da 
“revelação e sua transmissão mediante a 
Revelação” (DGC 36 –59). Expõe o modo como 

A Bíblia torna-se 
fundamento e guia de 
toda nossa fé quando 
é lida, interpretada e 
compreendida “com o 
coração da Igreja”
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Deus se revela, ou seja, através de “palavras 
e acontecimentos” (DGC 38-39), binômio 
inseparável, e que deve ser também o modo 
como a catequese deve comunicar a fé: 
palavras da Bíblia, da Liturgia, do Magistério 
da Igreja, do Catecismo da Igreja Católica, 
e, sobretudo as palavras do catequista; e 
acontecimentos que são o testemunho de 
vida do catequista, da comunidade, de toda 
Igreja, da Tradição (mártires, santos, heróis 
da fé)4.  Segue-se o tema de “Jesus Cristo, 
mediador e plenitude da Revelação” e da 
“transmissão da Revelação por meio da 
Igreja, obra do Espírito Santo”. Portanto, 
afirma-se o caráter profundamente 
cristológico, pneumatológico e eclesial da 
obra evangelizadora, e conseqüentemente da 
catequese (DGC 40-46).

Desenvolve os vários elementos do “processo 
da evangelização” (DGC 47-48), culminando 
com o nº 49, onde se afirma que o “processo 
evangelizador está estruturado em etapas ou 
momentos essenciais: 1. a ação missionária 
para os não-fiéis e para aqueles que vivem na 
indiferença religiosa; 2. a ação catequética 
e de iniciação para aqueles que optam pelo 
Evangelho ou que necessitam completar 
ou reestruturar a sua iniciação; 3. e a ação 
pastoral para os fiéis cristãos maduros no seio 
da comunidade”.

É importante ressaltar que esse pequeno 
esquema do nº 49 afirma que a missão da Igreja 
no mundo se reduz a três coisas: 1) anúncio do 
querigma; 2) iniciação cristã e catequese; 3) 
ação pastoral, aí entendendo tudo o que não se 
encontra nos dois primeiros itens. 

4 Os catequistas, como os profetas, são pessoas que percebem a palavra de Deus nos acontecimentos, nos fatos do dia a dia e 
mostram a seus irmãos essa presença de Deus, ou seja, a Palavra de Deus. Mais do que os outros cristãos, os catequistas, como todo 
discípulo-missionário, devem ser pessoas “ mais sensíveis para captar a Palavra e comunicá-la aos irmãos.

Deus se revela 
através de
“palavras e 

acontecimentos”
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Nesse processo de Evangelização, dentro do 
qual a iniciação cristã, e nela a catequese 
ocupam lugar de relevo, o DGC continua 
falando da importância suprema do “ministério 
da Palavra de Deus, suas funções e formas” 
(DGC 50-51) entre as quais se encontram a 
“iniciação cristã e a educação permanente da 
fé”, chamada também “catequese permanente”. 
Um acento especial é dado à conversão e à 
fé (DGC 53-57); no final se faz uma pequena 
análise das situações sócio-religiosas diante da 
Evangelização (DGC 58-59).

Ao tratar da “catequese no processo da 
Evangelização” o DGC, no segundo capítulo 
da primeira parte, fala do “primeiro anúncio 
e catequese” (DGC 61-62) afirmando que 
no nosso contexto a catequese assume a 
tarefa missionária que consiste, sobretudo 
no “primeiro anúncio”5 e conclui dizendo: “a 
renovação catequética deve basear-se nesta 
evangelização missionária prévia” (DGC 62). 
O capítulo II define o lugar da catequese e 
tem como título “catequese no processo da 
evangelização”; aí desenvolve uma das idéias 
centrais de todo o Diretório: “a catequese está 
a serviço da iniciação cristã” (DGC 65-66).

Temos ainda hoje uma concepção de 
catequese como uma atividade muito 
independente dentro da Igreja, que trabalha 
como se fosse algo distinto de outras 
atividades da Igreja. No entanto, hoje nosso 
grande desafio é recolocar a catequese dentro 
de seu devido lugar, ou seja: dentro do grande 
quadro da iniciação à vida cristã, chamado 
também de catecumenato. Catecumenato, 
ou processo catecumenal é responsabilidade 
de toda a Igreja e não apenas da catequese. 
Dentro da iniciação à vida cristã a catequese, 
naturalmente, possui a responsabilidade 
maior e ocupa o maior tempo do longo 
processo catecumenal.

Na iniciação cristã a primazia é da Palavra 
de Deus, das Sagradas Escrituras, e não 
do Catecismo, que naturalmente ocupa 
também um lugar importante na educação 
da fé. A verdadeira iniciação cristã, e 
conseqüentemente a catequese é um 
trabalho educativo que deve ter a Bíblia 
como fundamento e conteúdo essencial (com 
absoluta primazia), o RICA representando toda 
a dimensão orante, litúrgica e celebrativa da fé 
e, finalmente, o Catecismo da Igreja Católica 
como síntese da dimensão doutrinal da fé.

A fonte da catequese é a Palavra de Deus

O DGC desenvolve o tema da relação da 
catequese com a Palavra de Deus. Na segunda 
parte, em seu capítulo I, sobre a mensagem ou 
o conteúdo da catequese se afirma:  Onde se 
encontra essa mensagem? 

“A fonte na qual a catequese haure a sua 
mensagem é a Palavra de Deus: «a catequese 
há de haurir sempre o seu conteúdo na fonte 

viva da Palavra de Deus, transmitida na 
Tradição e na Escritura, porque a Sagrada 

Tradição e a Sagrada Escritura constituem um 
só depósito inviolável da Palavra de Deus» 

(DGC nº 94, citando CT 27)”. 

Esclarece, a seguir, a fonte e as fontes da 
mensagem da catequese, afirmando em nota: 

“Empregam-se ambas expressões: a fonte e 
as fontes. Fala-se da fonte da catequese para 

sublinhar a unicidade da Palavra de Deus, 
recordando o conceito de Revelação na Dei 

Verbum. Seguiu-se a CT 27 que fala também da 
fonte da catequese; manteve-se, não obstante, 

a expressão as fontes, seguindo o ordinário 
uso catequético da expressão, para indicar os 

lugares concretos, dos quais a catequese extrai 
a sua mensagem (DGC nota 7 do nº 95)”.

5 O nº 62 do DGC chega a falar que a “Igreja particular deve promover uma intervenção institucionalizada do primeiro anúncio”
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Continua afirmando:

“A Palavra de Deus contida na Sagrada 
Tradição e na Sagrada Escritura é meditada e 

compreendida por meio do senso da fé de todo 
o Povo de Deus [...], é celebrada na Liturgia [...] 

resplandece na vida da Igreja (sobretudo na 
vida dos santos) [...] é aprofundada na reflexão 

teológica [...] e manifesta-se nos genuínos 
valores religiosos e morais da sociedade 

humana e nas diversas culturas (DGC 95)”.

Dentre essas várias fontes da catequese 
a Verbum Domini privilegia as Sagradas 
Escrituras (72-73 e propriamente todo o 
documento), e também com muita ênfase, a 
Liturgia (52-71). 

O DGC, ainda releva a prioridade da Palavra 
de Deus na catequese ao afirmar nos nºs 98-
100: “Jesus Cristo não apenas transmite a 
Palavra de Deus, mas é a Palavra de Deus. Por 
isso, a catequese, toda ela, diz respeito a Ele” 
(DGC 98). É o cristocentrismo trinitário da 
catequese. Disto trata profundamente Bento 
XVI na Verbum Domini, sobretudo em sua 
primeira parte. Toda a Exortação Apostólica 
toma “por referência constante o Prólogo do 
Evangelho de João (Jo 1, 1-18) que nos dá 
a conhecer o fundamento de nossa vida: o 
Verbo, isto é, a Palavra, que desde o princípio 
está junto de Deus, se fez carne e veio habitar 
entre nós. Trata-se de um texto admirável e 
síntese de toda a fé cristã” (5). 

Jesus Cristo não 
apenas transmite a 

Palavra de Deus, mas é a 
Palavra de Deus. Por isso, a 

catequese, toda ela, diz 
respeito a Ele
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No contexto da mensagem da catequese e sua 
fonte, quando fala amplamente do Catecismo 
da Igreja Católica, o DGC dedica os números 
125-129 à relação entre “Sagrada Escritura, 
o Catecismo e a Catequese”. Inicialmente 
afirma claramente: “A Igreja quer que em todo 
o ministério da Palavra, a Sagrada Escritura 
tenha uma posição proeminente. A catequese 
deve ser «uma autêntica introdução à lectio 
divina, isto é, à leitura da Sagrada Escritura 
feita conforme o Espírito que habita na 
Igreja»” (DGC 127). Ora, um dos temas mais 
queridos ao Sínodo de 2008 e à Verbum 
Domini foi justamente o da lectio divina.

No nº 128 o DGC afirma: “A Sagrada Escritura 
e Catecismo da Igreja Católica se apresentam 
como dois instrumentos fundamentais 
[ou dois pontos de referência, conforme 
a tradução em castelhano] para inspirar 
toda a ação catequética da Igreja em nosso 
tempo”. Esse modo de falar levou alguns a 

pensarem que o DGC equipara, coloca em pé 
de igualdade, a Bíblia e o Catecismo. Mas, 
após a Verbum Domini, torna-se mais do 
que clara a proeminência, a superioridade e 
primazia absoluta da Bíblia sobre qualquer 
outro instrumento da catequese, incluindo 
também o Catecismo, por mais que ele seja 
um excelente texto, repleto das Sagradas 
Escrituras, dos Santos Padres, de Liturgia, de 
magistério eclesiástico e da vida dos santos.

O modo de proceder de Deus e da catequese

Tratando da pedagogia da fé em sua terceira 
parte, o DGC volta a colocar a Palavra de Deus 
no centro da catequese ao falar da pedagogia 
de Deus, de Jesus Cristo e da Igreja. Ou 
seja: a catequese deve transmitir a fé do 
mesmo modo como Deus Se deu a conhecer 
a nós humanos, usando sua pedagogia, 

A catequese deve 
ser “uma autêntica 

introdução à lectio divina, 
isto é, à leitura da Sagrada 
Escritura feita conforme o 

Espírito que 
habita na Igreja”
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sua condescendência (sinkatábasis)6, ou 
ainda, descendo até nós, principalmente 
na encarnação do Verbo (DGC 139-147). 
Também a Verbum Domini fala muito desse 
rebaixamento da Palavra de Deus até nós, a 
ponto de se tornar silêncio na Cruz (12; 21)7.

Essa lei da encarnação da Palavra de Deus 
faz com que a catequese deva ser muito 
comunicativa, estar profundamente encarnada 
na vida das pessoas e em sua cultura, falar a 
partir de suas experiências, como agiu Deus 
na história de Israel, como Jesus Cristo fez e 
como a Igreja sempre procurou agir ao longo 
da história (DGC 148-162).

Todos são destinatários da Palavra de Deus

Ao falar na quarta parte dos destinatários8 da 
Palavra de Deus, o DGC privilegia os adultos 
e jovens, e acentua a prioridade dos pobres 
e mais abandonados, incluindo os idosos, os 
deficientes etc. (DGC 172-192). Grande foi o 
esforço do movimento catequético das últimas 
décadas em ampliar cada vez mais seus 
destinatários ou interlocutores, sobretudo em 
direção ao mundo dos adultos.

A exortação apostólica Verbum Domini ao falar 
da “caridade transformadora” (103) enumera 
também diversas situações de vida e serviços 
que se concentram no âmbito mais amplo da 
pastoral, mas que exige também a mediação 
da catequese, pois se trata de anunciar a 
Palavra de Deus. Fala-se, pois, de anúncio da 
Palavra de Deus aos jovens, aos migrantes, aos 
sofredores e aos pobres (104-107).

Para o DGC, também são destinatários da 
Evangelização e da catequese o contexto 
sócio-religioso, em sua complexidade, e o 
contexto sociocultural (DGC 193-214). Tal 
conceito é também defendido pela Verbum 
Domini na III parte (Verbum mundo) quando aí 
fala da Palavra de Deus, empenho no mundo, 
culturas e diálogo inter-religioso (cf 104-108). 
Isso significa que a catequese deve abrir o 
próprio horizonte de interesse, reduzido por 
vezes ao mundo das crianças, ou restrita ao 
módulo etário (por idades).

Com relação à cultura, à semelhança do 
DGC (202-214), também a Verbum Domini 
considera a cultura como uma destinatária 
ou interlocutora da Palavra de Deus e da 
catequese. A esse respeito realizamos aqui na 
América Latina a II Semana Latino-Americana 
de Catequese, realizada em Caracas 
(Venezuela) em 1994, com o tema: catequese 
e inculturação, como uma ressonância da IV 
Conferência de Santo Domingo (1992)9.

6 É uma expressão dos Santos Padres para dizer que Deus, para falar conosco, se agachou, como fazem os pais com seus filhinhos, 
para falar com eles face a face.
7 “A missão de Jesus cumpre-se no Mistério Pascal: aqui vemo-nos colocados diante da Palavra da Cruz. O Verbo emudece, torna-se 
silêncio de morte, porque Se disse até calar, nada retendo do que nos devia comunicar [...]” (Verbum Domini 12).
8 O Diretório Nacional para a Catequese do Brasil, em seu capítulo VI, como em geral em toda a América Latina, usa preferencialmente 
a palavra interlocutores (palavra que sugere mais participação e diálogo) do que destinatários (palavra que induz a considerá-los 
mais como sujeitos passivos). Entretanto, apesar de usar a expressão destinatários da catequese em sua IV parte, o DGC quando 
define esses destinatários na verdade define-os como interlocutores: “no processo da catequese, o destinatário deve poder 
manifestar-se sujeito ativo, consciente e co-responsável, e não puro receptor silencioso e passivo” (nº 167, no final).
9 Celam-Decat, Hacia una catequesis inculturada. Memorias de la segunda semana latinoamericana de catequesis [Caracas 1994]. 
Santa Fe de Bogotá, CELAM 1995, 431 pp.
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AFIRMAÇÕES EXPLÍCITAS DA VERBUM 
DOMINI SOBRE BÍBLIA E CATEQUESE NO 
PARÁGRAFO 74 E PARTE DO 75.

Concluída essa memória das grandes linhas do 
DGC para o qual nos remete a Verbum Domini, 
vamos analisar agora seu parágrafo 74 e parte 
do 75, em que está presente de maneira mais 
explícita as orientações da exortação Verbum 
Domini e aplicações à catequese.

O clima e o contexto

Mais importante que o texto do nº 74 é o seu 
contexto, o lugar em que se situa e o clima geral 
de todo a exortação apostólica em dar novo vigor, 
novo alento à Palavra de Deus em toda a Igreja. 

Esse parágrafo se intitula Dimensão bíblica 
da catequese e é o único lugar onde, 
explicitamente, se fala desse tema. Seu 
contexto é a II parte Verbum in Ecclesia, em 
que a Igreja é considerada a “casa da Palavra”. 
Mais exatamente, a catequese encontra-se 

após a longa reflexão sobre a liturgia (20 
parágrafos com 12 subtítulos, sendo que o 
último possui sete subdivisões). A Liturgia 
é caracterizada como “lugar privilegiado da 
Palavra de Deus”, à qual, portanto, a catequese 
bíblica deve se reportar, se referir. O grande 
esforço do movimento catequético do século 
XX que buscou uma maior aproximação entre a 
catequese e a liturgia, principalmente nesses 
últimos tempos quando a catequese está 
recobrando a consciência de pertencer ao 
processo maior da iniciação cristã, encontra 
aqui na Verbum Domini seu pleno apoio e 
confirmação.

Também a secção dentro da qual se situa esse 
parágrafo 74, intitulada: “A Palavra de Deus 
na vida eclesial” (72-89), não se inicia com a 
catequese, mas com o empenho emblemático e 
totalizante de “encontrar a Palavra de Deus na 
Sagrada Escritura” (72). Para isso é necessária, 
não a leitura individual do livro sagrado em 
primeiro lugar, mas uma leitura eclesial, 
desenvolvida por uma pastoral toda animada 
pela Bíblia (tema do anterior parágrafo 73). 

a Igreja é 
considerada a 

“casa da Palavra”
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Esse parágrafo 74 começa colocando a 
catequese na perspectiva da “animação 
pastoral da Igreja”. Nesse sentido, a catequese 
é “um momento importante para redescobrir 
a centralidade da Palavra de Deus”. Por isso 
“a catequese nas suas diversas formas e fases 
deve sempre acompanhar o Povo de Deus”, 
pois através dela “se pode sapientemente 
descobrir a centralidade da Palavra de Deus” 
na vida da Igreja (primeira afirmação do 
parágrafo 74).

Ao invés de falar abstratamente da presença 
da Palavra de Deus na Catequese, Bento XVI 
dá um exemplo concreto de como a catequese 
encontra sua identidade, finalidade e método 

a partir da própria Escritura. Resgata o 
episódio de Emaús (Lc 24, 13-35), ícone 
muito valorizado hoje pela catequese10. 
Esse conhecidíssimo texto, narrado ao final 
do Evangelho de Lucas, propõe não uma 
explicação doutrinal do acontecimento pascal, 
mas, antes de tudo, a narração de um encontro 
que se realiza hoje. Nele está presente, 
como conteúdo fundamental, a explicação 
das Escrituras, concentradas sobre a Páscoa 
de Jesus (paixão, morte e ressurreição), 
seguindo-se o ato de partir o pão, a íntima 
alegria, o testemunho missionário e, portanto, 
“a esperança mais forte do que qualquer 
desafio” (final do 1o. parágrafo do nº 74)11. 

10 O Ano Catequético Nacional celebrado no Brasil em 2009 teve como tema: “Catequese caminho para o discipulado” e como lema: 
“Nosso coração arde quando Ele fala, explica as Escrituras e parte o pão” (cf Lc 24, 32: note-se que, de propósito, os verbos estão 
no presente). O texto-base que orientou a reflexão desse evento brasileiro foi inspirado no episódio de Emaus. Cf Cnbb, Catequese 
caminho para o discipulado e a missão. Texto-Base do Ano Catequético Nacional em 2009. Brasília: Edições CNBB, 2008, 64 pp.
11 Sobre Emaús o Sínodo de 2008 na Proposição 23 dizia: “A catequese deve enraizar-se, de preferência, na revelação cristã. Deve 
tomar como modelo a pedagogia de Jesus no caminho de Emaús. Na estrada de Emaús, Jesus abre o coração dos discípulos ao 
entendimento das Escrituras. O seu procedimento mostra que a catequese que mergulha as suas raízes na Revelação cristã supõe a 
explicação das Escrituras”.

a catequese 
nas suas diversas 

formas e fases deve 
sempre acompanhar o 

Povo de Deus
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Após remeter ao DGC, o Papa destaca alguns dos 
temas que são tratados nesse Diretório e que, para 
ele, dão um aspecto mais bíblico à catequese. 

Temas mais acentuados

Em primeiro lugar Bento XVI aponta para um 
contato direto com a Bíblia, porém dentro da 
Tradição da Igreja: 

“Desejo, sobretudo, sublinhar que a catequese 
«tem de ser impregnada e embebida de 

pensamento, espírito e atitudes bíblicas e 
evangélicas, mediante um contato assíduo com 

os próprios textos sagrados; e recordar que a 
catequese será tanto mais rica e eficaz quanto 

mais ler os textos com a inteligência e o coração 
da Igreja» (DGC 127) e quanto mais se inspirar na 
reflexão e na vida bimilenar da mesma Igreja” (74).

A Exortação VD, após referir-se a esse contato 
direto com o texto, prossegue com uma 
referência à necessidade do “conhecimento 
das figuras, acontecimentos e expressões 
fundamentais do texto sagrado”. Não se trata 
de um simples conhecimento de episódios, 
nomes, ensinamentos bíblicos, mas de uma 
verdadeira espiritualidade bíblica. Seria não uma 
introdução à Bíblia apenas, mas uma verdadeira 
e própria iniciação a ela. E isso não se faz em 
apenas alguns encontros como preparação 
aos sacramentos. A catequese apenas inicia à 
leitura orante e ao conhecimento das Sagradas 
Escrituras. Entretanto, esse é um aprendizado 
que se prolonga por toda a vida.

Afirma ainda que “com tal finalidade, pode 
ser útil a memorização inteligente de algumas 
passagens bíblicas particularmente expressivas 
dos mistérios cristãos” (74; cf 88). Memorizar 

significa aprender literalmente de memória, 
mas também saber dizer com palavras 
próprias12. Em português o verbo memorizar 
tem como sinônimo o correspondente 
decorar, ou seja: “aprender de cor” significa 
“aprender de coração”. De fato: retemos mais 
na memória aquilo que passou pelo coração, 
pela experiência vital; evoca-se, nesse jogo 
semântico e terminológico, a ideia de que, na 
antiga concepção sapiencial, o coração é a sede 
da afetividade, da inteligência e da memória13.

E continua: “A atividade catequética implica 
sempre abeirar-se das Escrituras na fé e na 
Tradição da Igreja, de modo que aquelas 
palavras sejam sentidas vivas, como Cristo está 
vivo hoje onde duas ou três pessoas se reúnem 
em seu nome ” (74). Trata-se de competência 
bíblico-catequética, que é mais do que uma 
comunicação da Bíblia; é um conhecimento por 
dentro, como história do encontro dos homens 
com Deus, ultrapassando os limites bíblicos 
dos 72 livros. Entramos, então, no amplo tempo 
pós-bíblico de dois mil anos de experiência com 
Deus, que continua hoje (tal é a Tradição da 
Igreja) para degustar aquilo que é apreendido 
e transmitido aos outros como percepção bela, 
alegre e profunda de si e da realidade.

O parágrafo 74 termina dizendo ser importante: 

“[...] sublinhar a relação entre sagrada Escritura 
e o Catecismo da Igreja Católica, como afirmou 
o Diretório Geral para a Catequese. A Sagrada 
Escritura, como Palavra de Deus escrita sob a 

inspiração do Espírito Santo, e o Catecismo da Igreja 
Católica, enquanto importante expressão atual 
da Tradição viva da Igreja e norma segura para o 

ensino da fé, são chamados a fecundar a catequese 
na Igreja contemporânea, cada um conforme seu 

próprio modo e a sua autoridade específica”. 

12 C. Bissoli, cuja análise aqui seguimos, para atender à exortação do Papa, apresenta como sugestão, uma lista de textos bíblicos 
dignos de memorização: do Antigo Testamento, a primeira narração da criação (Gen 1), a vocação de Abraão (Gn 12, 1-4), o decálogo 
(Dt  5, 1-21 passim), os Salmos 8, 23; Is 2,1-5. E do Novo Testamento: Mt 5, 1-11; 6, 9-13; 11, 25-30; 16, 13-20; 28, 18-20; Lc 1, 26-31; 1, 
45-56; 2, 29-32; 15, 1-32; 19, 1-10; 23, 39-41; 24, 13-35; Jo 1,1-19; 2, 1-11; 10, 1-18; 15, 1-8; 19, 25-27; 20, 11-18; At 2, 1-13; 1Cor 13.
13 “Aquilo que se memoriza deve antes passar pelo coração, pela experiência, pelo sentimento de quem aprende, e isso se faz, antes 
de tudo, pela vivência e celebração: o repetir ritualmente gestos, sinais, palavras [...] vai repercutir na vida, ajudando a guardar no 
coração e não apenas na cabeça” (Cnbb, Diretório Nacional de Catequese [Brasil], nº 166).
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Outros temas: formação bíblica e a figura 
da/o catequista

Além do parágrafo 74, como referência explícita 
da Verbum Domini com relação à catequese, 
citamos ainda o início do pequeno parágrafo 75 
cujo título é: Formação bíblica dos cristãos. Aí 
toca um problema urgente: “Para se alcançar o 
objetivo desejado pelo Sínodo de conferir maior 
caráter bíblico a toda a pastoral da Igreja, é 
necessário que exista uma adequada formação 
dos cristãos e, em particular, dos catequistas” 
(75). Para isso, se propõem “centros de formação 
[...] nos quais se aprenda a compreender, viver e 
anunciar a Palavra de Deus” (75). 

Além desses parágrafos 74 e 75, em alguns 
outros a catequese é citada explicitamente: 

a) “Também o Novo Testamento requer ser lido 
à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva 
recorreu constantemente a esse método” (41).

b) “Sejam [os diáconos] iniciados na Sagrada 
Escritura e na sua reta interpretação, na 
mútua relação dentre a Escritura e a Tradição, 
e particularmente na utilização da Escritura 
na pregação, na catequese e na atividade 
pastoral em geral” (81). 

c) “De modo especial, o Sínodo deteve-se 
sobre o papel indispensável das mulheres 
na família, na educação, na catequese e na 
transmissão de valores” (85).

Por fim, uma referência à pessoa do catequista 
na Verbum Domini. Durante o Sínodo houve um 
explícito reconhecimento dos Padres sinodais 
aos catequistas como servidores da Palavra, 
com particular referência às mulheres14. 
Para elas, talvez, tenha sido o aplauso mais 
longo durante os trabalhos do Sínodo. Esse 
reconhecimento foi retomado pela Verbum 
Domini nos parágrafos 83, 85 e 94, onde 
elas são elogiadas “a exemplo de Maria de 
Mágdala, primeira testemunha da alegria 

pascal”. A esse afetuoso reconhecimento deve 
corresponder, no mesmo pé de igualdade, 
o dever, por parte dos responsáveis, de 
proporcionar uma adequada formação “em 
particular dos catequistas” (75 e 84).

OUTRAS AFIRMAÇÕES EXPLÍCITAS DA VERBUM 
DOMINI REFERENTES À FORMAÇÃO BÍBLICA

Em muitos outros lugares, sem falar 
propriamente em catequese, a Verbum Domini 
se refere a atividades eclesiais responsáveis 
pela formação bíblica. Aqui, apenas elencamos 
as principais referências:

a) “É necessário que os fiéis sejam 
mais bem formados para identificar os 
diversos significados da Palavra de Deus e 
compreender o seu sentido unitário” (7).

b) “É importante que o Povo de Deus seja 
educado e formado claramente para se abeirar 
das Sagradas Escrituras na sua relação com a 
Tradição viva da Igreja, reconhecendo nelas a 
própria Palavra de Deus. É muito importante, 
do ponto de vista da vida espiritual, fazer 
crescer esta atitude nos fiéis” (18).

c) “É importante que os fiéis sejam educados a 
reconhecer a raiz do pecado na não escuta da 
Palavra do Senhor e a acolher em Jesus, o Verbo 
de Deus, o perdão que nos abre à salvação” (26).

d) “É preciso que os fiéis sejam ajudados a 
descobrir melhor a ligação entre Maria de Nazaré 
e a escuta crente da Palavra divina” (27). “Nossa 
ação apostólica e pastoral não poderá jamais ser 
eficaz, se não aprendermos de Maria a deixar-nos 
plasmar pela ação de Deus em nós” (28).

e) “É preciso que os exegetas, os teólogos 
[catequetas] e todo Povo de Deus se aproximem 
[das Sagradas Escrituras] por aquilo que realmente 
é: como Palavra de Deus que se nos comunica 
através de palavras humanas” (29; cf 45).

14 É interessante ressaltar que o Manual de Catequética, escrito por experts do CELAM, e muitos pertencentes à SCALA, se intitula: 
Testigos y servidores de la Palabra. (Celam, Manual de catequética. São Paulo: Paulus, 2007 [vários autores]).
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f) “Jerônimo escrevia a um sacerdote: 
«permanece firmemente apegado à doutrina 
tradicional que te foi ensinada, para que 
possas exortar segundo a sã doutrina e rebater 
aqueles que a contradizem»” (30).

g) “Deve-se ter consciência de que a leitura 
destas páginas [obscuras da Bíblia] requer 
a aquisição de uma adequada competência, 
através duma formação que leia os textos no 
seu contexto histórico-literário e na perspectiva 
cristã, que tem como chave hermenêutica última 
«o Evangelho e o mandamento novo de Jesus 
Cristo realizado no mistério pascal»” (42).

h) “Temos aqui uma advertência que cada 
cristão deve acolher e aplicar a si mesmo: só 
quem se coloca primeiro à escuta da Palavra, é 
que pode depois se tornar seu anunciador” (51).

i) “Exorto os pastores da Igreja e os agentes de 
pastoral (catequistas!) a fazerem com que todos 
os fiéis sejam educados para saborear o sentido 

profundo da Palavra de Deus que está distribuída 
ao longo do ano na liturgia, mostrando os 
mistérios fundamentais da nossa fé” (52).

j) “Onde se sentir a necessidade, os 
organismos competentes podem prover à 
publicação de subsídios [catequéticos] que 
tornem mais fácil compreender o nexo entre 
as leituras propostas pelo Lecionário [...]” (57).

k) “Hoje é necessário educar o Povo de Deus 
para o silêncio. Redescobrir a centralidade 
da Palavra de Deus na vida da Igreja significa 
também redescobrir o sentido do recolhimento 
e da tranqüilidade interior” (66).

l) “O Sínodo dos Bispos afirmou várias vezes a 
importância da pastoral nas comunidades cristãs 
como âmbito apropriado onde percorrer um itinerário 
pessoal e comunitário relativo à Palavra de Deus, de 
modo que esteja verdadeiramente no fundamento da 
vida espiritual”. É uma clara referência à catequese ou 
formação continuada na comunidade (72).

Redescobrir 
a centralidade da 

Palavra de Deus na vida 
da Igreja significa também 

redescobrir o sentido 
do recolhimento e da 

tranqüilidade interior
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m) O título do parágrafo 73 é “Animação bíblica 
da pastoral”. Como foi dito acima, a catequese foi 
uma das primeiras pastorais, na recente história 
da Igreja, a fazer da Bíblia seu livro por excelência. 
A extensão dessa antiga preocupação catequética 
para toda e qualquer pastoral, certamente irá 
impulsionar mais ainda a presença da Palavra 
também na catequese (cf 75).

n) “No âmbito dos Congressos Eucarísticos, 
nacionais e internacionais, das Jornadas 
Mundiais da Juventude e de outros encontros 
poder-se-á louvavelmente reservar maior 
espaço para celebrações da Palavra e para 
momentos de formação de caráter bíblico”. 
Mais uma vez aqui é acentuado a importância 
da catequese bíblica continuada.

o) Os leigos “precisam ser formados a discernir a 
vontade de Deus por meio de uma familiaridade 

com a Palavra de Deus, lida e estudada na 
Igreja, sob a guia dos legítimos Pastores [...]. As 
próprias dioceses proporcionem oportunidades 
dessa formação [...]” (84). “O Sínodo recomenda 
uma adequada formação [aos leigos] segundo 
os princípios da doutrina social da Igreja” (100). 
No Brasil, em tempos passados, esteve muito 
florescentes os “grupos bíblicos” ou “grupos de 
rua” “círculos bíblicos” cuja finalidade principal 
sempre foi a leitura orante da Bíblia.

p) “A solicitude pelo mundo juvenil implica a 
coragem de um anúncio claro; devemos ajudar os 
jovens a ganharem confidência e familiaridade 
com a Sagrada Escritura, para que seja como uma 
bússola que indica a estrada a seguir” (104).

q) “Os Padres Sinodais afirmaram que os 
migrantes têm o direito de ouvir o querigma, 
que lhes é proposto, não imposto [...]”.  (105).
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r) “Os primeiros que têm direito ao anúncio 
do Evangelho são precisamente os pobres, 
necessitados não só de pão, mas também de 
palavras de vida. A diaconia da caridade, que 
nunca deve faltar nas nossas igrejas, tem de 
estar sempre ligada ao anúncio da Palavra e à 
celebração dos santos mistérios” (107).

s) “O homem precisa ser novamente educado 
para se maravilhar, reconhecendo a verdadeira 
beleza que se manifesta nas coisas criadas” (108).

t) “Um âmbito particular do encontro entre 
Palavra de Deus e culturas é o da escola e 
da Universidade. [...] não se deve descuidar 
o Ensino Religioso Escolar, formando 
cuidadosamente os professores. Em muitos 
casos, isso representa para os estudantes uma 
ocasião única de contato com a mensagem 
da fé. É bom que se promova, nesse ensino, o 
conhecimento da Sagrada Escritura, superando 
antigos e novos preconceitos e procurando dar 
a conhecer a sua verdade” (111).

A Verbum Domini fala ainda da “educação 
divina do homem” (20), da capacidade 
da Palavra de Deus em dialogar com os 
problemas que o homem deve enfrentar na 
vida diária (cf 23). “A Palavra de Deus introduz 
cada um de nós no diálogo com o Senhor: o 
Deus que fala, ensina-nos como podemos falar 
com ele” (24; como exemplo supremo disso, 
cita o livro dos Salmos). Recorda um princípio 
compartilhado na hermenêutica moderna, 
que todo catequeta e catequista deveria ter: 
“o justo conhecimento do texto bíblico só é 
acessível a quem tem uma afinidade vital com 
aquilo de que fala o texto” (30). 

O parágrafo 31 se intitula: “[o estudo da 
Bíblia como] a alma da sagrada teologia” 
(cf 47) e, conseqüentemente, da catequese. 
Denuncia o grave perigo, às vezes “nos níveis 
acadêmicos mais altos” (e poderíamos dizer 
também na catequese), de dualismo, isto 
é, de separar a investigação histórica e o 
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sentido espiritual, ou de uma “hermenêutica 
secularizada, positivista” (35 b; cf 45). Trata 
longamente da presença de Cristo na Palavra 
e da “sacramentalidade da Palavra” (título do 
parágrafo 56), temas de catequética. Exorta 
à adequada formação dos leitores, homens 
ou mulheres, um ministério leigo (cf 58). Na 
catequese do Sacramento da Penitência é 
necessário acentuar sua preparação através 
de um trecho apropriado da Sagrada Escritura, 
previsto no Ritual desse sacramento (cf 61). 
Os Bispos e sacerdotes são chamados às suas 
responsabilidades de formadores dos fiéis no 
conhecimento autêntico das Escrituras (94).

ALGUMAS AFIRMAÇÕES IMPLÍCITAS DA 
VERBUM DOMINI SOBRE BÍBLIA E CATEQUESE

Vejamos alguns temas da Verbum Domini que 
têm implícita relação sobre Bíblia e Catequese: 

1) A dimensão pessoal e dialogal da Palavra 
de Deus: como Deus estabelece um diálogo 
com a humanidade através de palavras e 
acontecimentos, através da aliança (realidade 
que se passa entre pessoas) assim, também a 
catequese deve cultivar profundamente esse 
caráter pessoal e diálogo.

2) A centralidade da Pessoa de Cristo na 
Palavra de Deus. Para a Verbum Domini: 

“a Palavra não se exprime primariamente 
num discurso, em conceitos ou regras, 

mas vemo-nos colocados diante da própria 
pessoa de Jesus. A sua história, única e 

singular, é a palavra definitiva que Deus diz 
à humanidade. Daqui se compreende por 

que motivo no início do ser cristão, não há 
uma decisão ética ou uma grande idéia, mas 

o encontro com um acontecimento, com 
uma Pessoa que dá à vida um novo horizonte 

e, dessa forma, o rumo decisivo [...]. A fé 
apostólica testemunha que a Palavra eterna 

se fez um de nós. [...]. A Palavra já não é 
apenas audível, não possui somente uma voz; 

agora a Palavra tem um rosto, que por isso 
mesmo podemos ver: Jesus de Nazaré” (11). 

Essas palavras indicam o objetivo final de 
toda catequese: levar as pessoas a terem 
um encontro pessoal, decisivo e íntimo 
com Jesus Cristo que nos leva ao Pai e nos 
doa o Espírito Santo. É o  cristocentrismo 
trinitário (11-13; 15; 20), conteúdo 
essencial da catequese. A Verbum Domini 
relevou também a importância da dimensão 
mariana da Palavra de Deus (27-28; 87-88) 
que também faz parte da catequese.

3) Como a Palavra, também a catequese, 
um seu eco, acontece in ecclesia (na Igreja), 
“lugar originário da hermenêutica bíblica” 
(29), ou seja: a Igreja é o lugar onde a Palavra 
pode ser mais intensamente entendida e 
comunicada, já que ela é “quem acolhe 
a Palavra” e a torna “contemporânea em 
Cristo que nela vive” (50-51). Essa dimensão 
eclesial, ou comunitária da catequese foi 
uma das mais relevadas no movimento 
catequético, particularmente na América 
Latina, já mesmo antes de Medellín. 

4) A Liturgia é o lugar privilegiado da 
Palavra de Deus. São 20 parágrafos (52-
71) que demonstram o interesse profundo 
do Sínodo sobre a Palavra de Deus sobre 
esse tema e ocupa um lugar de destaque 
no conjunto de toda a Exortação. O texto 
lamenta a incompreensão do povo de Deus 
sobre o “caráter profundamente educativo [e, 
portanto, catequético] da Palavra de Deus na 
Liturgia” (53). Em tom apaixonado Bento XVI 
afirma enfaticamente que a interpretação 
da fé, com relação à Sagrada Escritura, deve 
sempre ter como ponto de referência a liturgia 
(cf 52). Um dos nossos grandes desafios é 
retornar à unidade entre liturgia e catequese. 
É impossível uma educação da fé sem uma 
profunda experiência da Liturgia, pois aí é 
que se manifesta a presença divina e sua 
graça. Se é verdade que Deus se manifesta 
por “acontecimentos e palavras”, hoje para 
nós esses acontecimentos ou maravilhas 
se encontram na Liturgia, sobretudo na 
Eucaristia! Tal princípio torna-se muito mais 
importante quando damos importância hoje 
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à dimensão catecumenal da catequese, aos 
processos de iniciação cristã (Rica).

5) A leitura orante da Palavra de Deus: dois 
longos parágrafos (86-87), talvez os maiores, 
juntamente com os que tratam da cristologia 
da Palavra, exortam à lectio divina, retomando 
o ensino dos santos padres. Trata-se da 
leitura pessoal, mas sobretudo comunitária, 
da Sagrada Escritura acompanhada de 
meditação, oração, contemplação e ação (86-
87). Bento XVI se prolonga na proposta desse 
método orante pois durante o Sínodo foi um 
dos temas mais debatidos. Aí está também 
uma tarefa para a catequese: tornar-se escola 
de leitura orante da Palavra.

6) A partir de tudo o que a Verbum Domini 
fala sobre a Palavra de Deus nasce a 
necessidade de realizar a catequese dentro 
de um verdadeiro e próprio horizonte bíblico 
permanente, e não só recorrer à Bíblia 
ocasionalmente ou com citações esparsas e 
avulsas (como se faz, por exemplo, em várias 
situações e comunidades). Trata-se de uma 

perspectiva que requer uma plenitude de 
leitura cristã, considerando “ser necessário 
transcender a letra” (38; cf. 116).

7) Por fim, uma citação da Verbum Domini 
que tem a ver com a atitude global do 
catequista: é preciso ser capaz de sair dos 
limites de nossas experiências; “anunciar a 
Palavra de Deus começa sempre por nos pedir 
a nós mesmos um renovado êxodo, deixando 
nossas medidas e imaginações limitadas para 
abrir espaço à presença de Cristo” (116).

COMO COLOCAR EM PRÁTICA

É possível colocar tudo isso em prática? 
Podemos afirmar que esse potente despertar 
da Palavra de Deus em todos os setores da 
pastoral da Igreja lança um desafio rumo a 
uma catequese convocada a crescer muito 
mais. De todas as pastorais da Igreja, a 
catequese talvez, pelo menos na América 
Latina, seja a que deu maiores passos em 
direção das Sagradas Escrituras. É comum 

Aí está também 
uma tarefa para a 
catequese: tornar- 

-se escola de leitura 
orante da Palavra
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nossos documentos repetirem o conhecido princípio: “A Bíblia é o livro por excelência da 
catequese”  (Diretório Nacional de Catequese [Brasil], 13c, 81, 107)15.

Nesse sentido seguem algumas orientações úteis:

Para alcançar tal finalidade existencial, 
ou seja, ler a Sagrada Escritura dentro da 

Tradição da Igreja, ocorre realizar uma 
dupla tarefa: fazer catequese com a Bíblia 

e fazer catequese da Bíblia.

15 Entretanto, esse pensamento causou problemas quando o Diretório Nacional de Catequese do Brasil o afirmou categoricamente. 
Um revisor da Congregação para o Clero objetou, dizendo que na verdade o “livro da catequese por excelência é o catecismo” 
(naturalmente o Catecismo da Igreja Católica). Isso é válido, sim, quando a catequese está trabalhando em âmbito de cristandade, 
onde o conhecimento da Bíblia de certa forma já é garantido pelo clima intensamente cristão que se vive nas famílias, nas 
comunidades e até na sociedade. Entretanto, esse parece não ser mais o ambiente em que vivemos. A Sé Apostólica permitiu que 
tal expressão constasse de nosso Diretório, mas com a condição que fosse colocada “entre aspas” e assim ficou (cf Cnbb, Diretório 
Nacional de Catequese 107). Contudo, em outras passagens do mesmo Diretório, a começar pelo mesmo nº 107, tal expressão aparece 
sem aspas: cf nºs 13c e 81.

A catequese não pode se restringir ao 
ensino doutrinal da fé nem se pode 

reduzir a uma mera explicação da Bíblia. 
Há na Verbum Domini uma bela síntese 
indicativa: “a catequese deve comunicar 
com vitalidade a história da salvação e os 

conteúdos da fé da Igreja, para que cada fiel 
reconheça que a sua vida pessoal pertence 

também àquela história” (74).

A Bíblia é 
o livro por 

excelência da 
catequese
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a) Catequese com a Bíblia significa 
relacionar o texto bíblico com a liturgia, 
diaconal (de serviço), doutrinal e com 
as questões vitais do catequizando. É o 
que procura fazer o Catecismo da Igreja 
Católica e alguns catecismos à luz do 
DGC e dos diretórios nacionais. Mas é 
juntando centenas de citações bíblicas que 
se adquire um verdadeiro conhecimento 
da Escritura em si mesma? Certamente 
a Bíblia corresponde aos vários artigos 
do credo ou a outras expressões da fé 
eclesial (dogmas, sacramentos, moral etc.) 
e, por isso, é citada.  Entretanto a Bíblia 
é, antes de tudo, um conjunto orgânico 
em que se entrelaçam história, literatura, 
mensagem; é uma economia da salvação 
que deve ser conhecida em si mesma para 
poder tornar-se paradigma do anúncio 
da Palavra de Deus. Do contrário, corre o 
risco de fragmentação e de funcionalização 
que podem levar ao fundamentalismo. 
Quem conhece a Bíblia em sua identidade 

integral e legítima autonomia, compreende 
genuinamente a Igreja e sua razão de ser.

b) Catequese da Bíblia: daqui provém, então, 
a necessidade de fazer catequese não só com 
a Bíblia, mas catequese da Bíblia. É preciso 
conhecê-la por aquilo que é verdadeiramente 
no contexto vivo da comunidade crente de 
ontem e de hoje. Daí a importância das  escolas 
bíblicas círculos bíblicos, CEBs, pequenas 
comunidades e tantas outras maneiras de 
conhecer e viver a Palavra.

c) Há uma necessidade de integrar a 
dimensão humana (histórico-crítica na 
maioria das vezes) com a dimensão da fé 
(dimensão espiritual: 33, 37), para conhecer 
aquilo que verdadeiramente entende 
a Igreja quando diz Bíblia, ou seja: é 
necessário um estudo profundo da primeira 
parte dessa Exortação, sobretudo em sua 
terceira secção: A hermenêutica da Sagrada 
Escritura na Igreja (29-49).
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Conclusão
Muitos outros elementos desse precioso documento sobre a Palavra de Deus poderiam aplicados à 
catequese. Pode-se dizer que toda Verbum Domini  é um documento catequético, pois a própria etimologia 
da palavra catequese já o diz: catá-ekhéo, ou seja: ressoar. A verdadeira catequese ressoa sempre e em 
toda parte a Palavra de Deus, sobretudo o primeiro anúncio, o querigma, núcleo central da fé. 

Por diversas vezes Bento XVI manifesta o desejo de um reflorescimento da Palavra de Deus na Igreja: 
“Juntamente com os Padres sinodais, expresso o vivo desejo de que floresça «uma nova época de maior 
amor pela Sagrada Escritura da parte de todos os membros do Povo de Deus, de modo que, a partir da 
sua leitura orante e fiel no tempo, se aprofunde a ligação com a própria pessoa de Jesus»” (72; cf 1, 73, 
124). E ainda: “renovemos nosso compromisso de aprofundar a Palavra que Deus deu à Igreja” (72). Que 
nossos catequistas, com esse instrumento em mãos, possam se aprofundar nessa fonte inesgotável de 
toda a educação da fé, que são as Sagradas Escrituras e ajudar para seu reflorescimento na Igreja.

“A Palavra e a alegria” é o penúltimo título (123) da Verbum Domini: “a Palavra é alegria”. O 
tema da alegria, já esboçado no início (2) e presente ao longo do texto (13, 24, 94), aqui retorna 
enfaticamente: “o anúncio da Palavra cria comunhão e gera a alegria”16, dom inefável que brota do 
coração da Trindade e nos é comunicada no Filho, fruto do Espírito. Anunciando a Palavra de Deus 
comunicamos também a fonte da verdadeira alegria, “pois brota da certeza de que só o Senhor 
Jesus tem palavras de vida eterna” (123).

Corresponde à afirmação da introdução, dirigida aos fiéis: “Para que a nossa alegria seja perfeita”; 
“é dom e tarefa da Igreja comunicar a alegria que provem do encontro com a Pessoa de Cristo, 
Palavra de Deus presente em nosso meio” (2).
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Quais as fontes da oração cristã? 
2652 – 2662
São: a Palavra de Deus, que nos dá a «sublime ciência de Cristo» (Filp 3,8); a Liturgia da 
Igreja que anuncia, actualiza e comunica o mistério da salvação; as virtudes teologais; as 
situações quotidianas, porque nelas podemos encontrar Deus.

«Eu Vos amo, Senhor, e a única graça que Vos peço é a de Vos amar eternamente. Meu 
Deus, se a minha língua não pode repetir, a todo o momento, que Vos amo, quero que o 
meu coração o repita tantas vezes quantas eu respiro» (S. João Maria Vianney).

Qual é o caminho da nossa oração?
2664 / 2680 – 2681
O caminho da nossa oração é Cristo, porque ela se dirige a Deus nosso Pai, mas aquela só 
chega até Ele, se, ao menos implicitamente, rezamos no Nome de Jesus. A sua humanidade 
é, pois, o único caminho pelo qual o Espírito Santo nos ensina a rezar a Deus nosso Pai. Por 
isso as orações litúrgicas concluem-se com a fórmula: «Por nosso Senhor Jesus Cristo».

Qual o papel do Espírito 
Santo na oração?
2670-2672 / 2680 – 2681
Uma vez que o Espírito Santo é o Mestre 
interior da oração cristã e «nós não 
sabemos o que devemos pedir» (Rm 8,26), 
a Igreja exorta-nos a invocá-lo e a 
implorá-lo em todas as ocasiões: «Vinde, 
Espírito Santo!».

Fonte: CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA 
Compêndio
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por Erivandra 
Marques
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A
graça de adultos tornarem-se 
crianças para levar às crianças o 
conhecimento das coisas de Deus é 

inexplicável. Quero contar e compartilhar 
a experiência do Ministério de Teatro 
Herdeiros da Graça (Paróquia Senhor do 
Bonfim – Maceió, AL), que, entre outros 
trabalhos, desde 2010 realiza encontros 
com crianças dentro e fora da catequese 
paroquial. Momentos imensuráveis com os 
pequeninos na presença do Senhor! 

Os catequistas que arriscam estar por alguns 
instantes “na pele” de seus catequizandos 
comunicam mensagem de aproximação, de 
companheirismo, de compreensão de suas 
realidades... Passam a ver com os olhos de 
suas crianças como é o mundo delas. Voltam 
no tempo e renovam a memória de seus 
tempos de catequizandos.

Assim, quero apresentar a Turma do 
Guguinho. Os irmãos Guguinho (cinco 
anos) e Lili (sete anos), personagens-mirins 
na trilha da descoberta do Evangelho, que 
vivem algumas aventuras no ambiente 
familiar e catequético, chamam bastante a 
atenção pelo fato de serem interpretados 
por catequistas adultos.

Esse trabalho dá margem para as crianças 
interagirem com mais liberdade com seus 
catequistas, facilita sua participação e 
expressão, permite que deem abertura a 
Deus em suas vidas.

Com vocês, acolhendo o Evangelho, a 
Turma do Guguinho!

PEÇA
Guguinho e Lili nas 
Bodas de Caná

PEÇA
Guguinho, Lili 
e o próximo
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DA INFÂNCIA À JUVENTUDE
por David Ives

O
mais recente filme de Richard Linklater, “Boyhood – Da Infância à Juventude” (ou 
“Boyhood – Momentos de uma Vida”, em Portugal), é uma das produções mais 
aclamadas pela crítica neste ano e um provável forte candidato às premiações da 

temporada.

Você pode se perguntar por quê. Afinal de contas, o filme simplesmente acompanha a vida 
de um menino comum, chamado Mason (Ellar Coltrane), que, de criança introvertida de 
cinco anos de idade, vai crescendo até virar um jovem bastante confiante de 18, em vias de 
começar a faculdade.

Mas há elementos em “Boyhood” que o tornam um filme diferente.
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Para começar, Linklater e seus atores 
filmaram a história por partes ao longo de 
um período de 12 anos. Isto significa que 
não vamos ver apenas a mudança de idade 
dos personagens, mas dos atores reais 
também. É verdade que todos já vimos 
algo parecido ao longo da saga Harry 
Potter, mas, naquele caso, tratava-se de 
uma série de filmes gravados durante um 
espaço de tempo de 10 anos.

Em “Boyhood”, as mudanças físicas 
acontecem num único filme. Quando as 
gravações começaram, Coltrane era um 
menininho gorducho de olhos arregalados. 
No dia em que terminaram, ele já era um 
esbelto jovem de barba. Embora a história 
em si seja ficcional, a opção por filmá-la 
desta maneira dá a “Boyhood” um notável 
caráter de realidade.

Outra coisa que separa “Boyhood” dos 
demais filmes baseados em passagens de 
tempo são os eventos da vida de Mason 
que o filme opta por retratar. Ou melhor: 
os eventos que o filme opta por não 
retratar.

Não vemos na trama aqueles momentos 
que seriam de se esperar numa 
história desse tipo. Não há grandes 
acontecimentos que marcam a passagem 
do tempo. Com a possível exceção da 
cena em que a mãe de Mason, Olivia 
(Patricia Arquette), abandona o seu 
violento segundo marido, não há eventos 
traumáticos retratados na tela. Não vemos 
a formatura de Mason no ensino médio de 
Mason. Não o vemos perder a virgindade. 
Não vemos nenhuma das cenas típicas de 
Hollywood destinadas a demarcar os “ritos 
de passagem” de uma criança ou de um 
adolescente.

Em vez disso, passamos as três horas do 
filme acompanhando Mason enquanto 
ele joga Halo, vê Dragonball na televisão, 
curioseia catálogos de lingerie com seus 
amigos, discute com a irmã Samantha 
(Lorelei Linklater), ouve sermões dos 
seus vários padrastos, espera na fila para 
comprar um livro de Harry Potter, passa 
um fim de semana ocasional com o pai 
biológico (Ethan Hawke) e sai como os 
outros adolescentes mais ou menos sem 
rumo claro na vida.

Provavelmente, tudo isto soa muito chato 
e, verdade seja dita, se você não estiver 
no estado de espírito adequado para 
acompanhar a história, vai ser chato 
mesmo. E isto é proposital. Linklater quer 
chamar a atenção para um aspecto do 
processo do crescimento, e, como bom 
rapaz católico que eu sou, acho que sei 
que aspecto é esse.

“Boyhood” é sobre o tempo comum.

Sim, o tempo comum, aquela longa parte 
do calendário litúrgico que não inclui 
as festas de preceito, os batizados, as 
confirmações etc. Realmente, não há 
grandes eventos sobre os quais falar. No 
entanto, é no tempo comum que passamos 
a maior parte dos nossos dias, vivendo, 
aprendendo e crescendo como pessoas.

Em certo sentido, isso faz com que os dias 
ordinários do tempo comum sejam tão 
importantes quanto os grandes eventos, 
se não mais importantes ainda. Podemos 
comprar roupas novas para a primeira 
comunhão das crianças, convidar os 
parentes para comemorar e tirar muitas 
fotos. Mas é nos dias e anos que se 
seguem a esse ritual de passagem que as 
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crianças aprendem de fato (espera-se) o 
significado mais profundo da comunhão 
na sua vida.

É isso, no fundo, o que Linklater aborda 
no filme, embora sem o aspecto religioso. 
Aliás, a única vez em que a religião 
aparece no filme é quando Mason se 
aventura para fora do regaço liberal da 
cidade de Austin e vai visitar os avós: para 
seu desgosto, refletido no olhar, ele ganha 
de presente uma bíblia e é levado ao culto. 
A reação condescendente de Mason é, 
provavelmente, o honesto retrato de um 
garoto que nunca tinha posto os pés numa 
igreja na vida, mas, ainda assim, é um 
pouco decepcionante.

Na verdade, os personagens são uma das 
maiores falhas do filme. Eu sei, eu sei, 
estou me arriscando a ser condenado 
ao ostracismo pela comunidade dos 
críticos de cinema ao sugerir que há 
algo de errado com “Boyhood”, mas o 
fato é que os personagens em si não 
são mesmo muito interessantes. Olivia é 
uma figura sem esperança, que, a cada 
poucos anos, se junta a um novo marido 
pior que o anterior. O pai de Mason é um 
homem-criança egocêntrico, acometido 
de uma síndrome de perturbação crônica. 
Quanto a Samantha e Mason, eles são 
personagens um tanto quanto rasos.
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Outro problema do filme é que uma parte 
do texto e das atuações, especialmente 
no começo, é simplesmente ruim. Pronto: 
agora posso esperar mensagens dos meus 
colegas críticos me mandando ficar em 
casa e nunca mais escrever sobre nenhum 
outro filme na vida toda. Mas o que eu 
falei é verdade.

E, ainda assim, nada disso faz com que 
“Boyhood” deixe de ser um grande filme. 
Só que você precisa “se conectar” com 
ele. Mesmo com seus personagens 
inexpressivos, “Boyhood” ainda tem o 
potencial de tocar nas experiências de 
vida do espectador. Não que você vá se 
reconhecer em Mason (e é melhor para 
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você se não se reconhecer nele), mas, 
conforme o filme vai avançando, você pode 
notar como a sua autopercepção foi se 
desenvolvendo ao longo do “tempo comum” 
da sua adolescência. Você pode se lembrar 
de como você chegou a ser você.

Confie em mim: eu sei que isto soa 
superficial, mas é assim que este filme 
funciona. “Boyhood” é um filme que 
você só precisa “sentir”. Se conseguir 
essa “conexão emocional” com a 
história, você poderá sair do cinema bem 
satisfeito. Mas, se isto não funcionar, o 
mais provável é que você saia do cinema 
achando que assistiu ao filme mais 
superestimado do ano.
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