
Catequese em tempo de 
pandemia: desafios e 

superações



Inesperadamente o cenário da catequese 
mudou radicalmente
• Paralisação dos encontros presenciais (e ainda temos receio de 

retornar, sobretudo com adultos e jovens)...

• O que fazer, realizar o mesmo encontro catequético presencialmente 
através de uma plataforma digital?

• E os cursos agendados e os retiros com catequistas o que fazer?

Tudo cancelado. 

• E o que fazer com a crisma agendada para o final do ano e a Eucaristia 
também?

• O que aconteceu evidencia claramente uma catequese preocupada 
com transmissão de conteúdo e com o sacramento...



E os Catequistas?

- Muitos catequistas desanimados, diria que perdidos e assustados.

- Muitos desconhecem as tecnologias... Uso das redes sociais, das 
plataformas digitais...

- Muitos catequistas sem bom computador ou tem somente um para 
uso da família.... O celular tb não tem boa internet



E os Encontros catequéticos?

- Dificuldade com crianças e jovens e adultos que não tem computador 
com os recursos necessários, ou mesmo celular... Para acompanhar.

- Logo saem algumas orientações para a catequese.... 

- Timidamente começam “encontros catequéticos” em plataformas 
digitais gratuitas...



Catequese em tempos de isolamento social

1. Catequese não pode ficar preocupada com “passar conteúdo”...

Isso não é preocupação somente para este tempo... O mais importante 
é ser testemunho de misericórdia na vida do catequizando. 

2. Estar presente na vida do catequizando de alguma forma:

- Ligar semanalmente (falar individualmente ou em grupo)

- Enviar cartas  (experiência de vários catequistas)

- Ser solidário (gestos de fraternidade e ajuda)

- Catequizando precisa perceber que o catequista se importa 
sinceramente com ele...



3. As plataformas digitais e redes sociais (grupos) nos ajudam a não 
perder o contato com o catequizando. 

4. Reinventar o Encontro Catequético de maneira criativa:

a) Enviar vídeos

b) Enviar músicas

c) Sugerir filmes

Agendar uma conversa sobre o que foi enviado posteriormente.



5. Utilizar a TV católica para a catequese onde for possível.

- Vídeos com temas importantes são exibidos e o catequizando assiste 
para fazer debate posterior numa plataforma digital com o catequista. 
Mas essa modalidade dá certo com jovens e adultos.

6. A formação de catequistas ganhou muito com a pandemia (seja pelas 
Lives, pelas formações, congressos)...

- Chegamos a catequistas que nunca imaginávamos...

- Essa modalidade veio para ficar.



E a pessoa do catequista durante essa 
pandemia?
- A necessidade do cuidado consigo mesmo, com leitura e meditação 

diária da Palavra de Deus

- Procurar seguir bons sites com textos formativos...

- Sugestão: Ler semanalmente a catequese do Papa Francisco.

- Rezar pelos catequizandos...



Catequese e família: “novo normal”

• A crise provocada pelo isolamento social revela a necessidade da
Igreja doméstica...

- Uma catequese que caminhe em sintonia com os pais (no caso da
criança e jovem)... Não dá mais pra fazer catequese sem envolver os
pais...

- Em muitos lugares deu certo o envolvimento dos pais, mas na maioria
dos lugares não... Os pais ficaram sobrecarregados e também
gostariam de aprender o que os próprios filhos estão descobrindo na
catequese...



• Já se falava sobre isso, mas agora fica claro a necessidade da
evangelização da família (que não depende só da catequese, mas
também da comunidade).

• Mas é possível rever os encontros com os pais que precisam ser
frequentes e evangelizadores...

• Catequese familiar não é o pai e a mãe assumir o papel do catequista.
É evangelizar os pais, ao mesmo tempo em que se faz catequese com
a criança...



Conclusões (com ou sem pandemia)

• É urgente uma catequese a serviço da iniciação a vida cristã e não do 
ensino da doutrina. Uma Catequese evangelizadora, cujo foco é o 
anúncio de Jesus Cristo, anúncio que se faz sobretudo, pelo 
testemunho da Misericórdia.      

• O foco da catequese é a adesão a Jesus Cristo e sua proposta... 

• É uma catequese a serviço da Palavra de Deus – que é fonte por 
excelência da catequese.



Conclusões (com ou sem pandemia)

• Catequese que leva a fazer experiência da beleza (que é o próprio 
Cristo)... Uma catequese muito mais criativa, mais leve. Uma 
catequese que tem como fonte a cultura contemporânea. (DC 102)

• Rever a formação dos catequistas iniciantes e dos que já são 
catequistas. O Catequista que precisa ter orientações sobre a cultura 
digital, sobre a geração net, o uso de aplicativos, redes sociais, a 
serviço da iniciação cristã.... (sua presença nos meios digitais).



Conclusões (com ou sem pandemia)

• Ainda sobre a formação de catequistas:

- Preparar o catequista para o diálogo Fé e Ciência. (Capítulo 10  do 
novo Diretório para a Catequese).

- A nova geração de crianças e jovens (tb jovens adultos) se interessa 
por questões que a ciência está pesquisando. São questões que 
também a religião tenta responder como a origem e fim do 
universo... O catequista precisa conhecer mais sobre o diálogo Fé e 
ciência.




