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Diretório para a catequese, 3ª ed. 

Contexto 

Sinais dos tempos com os quais o Senhor indica o caminho a ser percorrido. 

  Entre esses muitos sinais, podem ser reconhecidos: a centralidade do fiel e da sua 

experiência de vida; o importante papel das relações e dos afetos; o interesse pelo que 

oferece significados verdadeiros; a redescoberta do que é belo e do que eleva o ânimo.  

Há que destacar o fenômeno da cultura digital que traz consigo a a globalização 

da cultura. Ambos fatores evidenciam uma transformação radical na existência das 

pessoas. 

46. “Na cultura dominante, ocupa o primeiro lugar aquilo que é exterior, imediato, 

visível, rápido, superficial, provisório” (EG, n. 62). Um papel central é agora confiado à 

ciência e à técnica, como se sozinhos pudessem dar respostas às mais profundas questões. 

“As novas tecnologias não mudam só o modo de comunicar, mas levam a cabo uma vasta 

transformação cultural. Desenvolve-se um novo modo de aprender e de pensar, com 

oportunidades inéditas de estabelecer relações e construir a comunhão”. 

40. O anúncio de JC sofre o impacto deste novo modo de ser da sociedade. Por 

isso, a evangelização no mundo contemporâneo se coloca na perspectiva da: mudança de 

época, conversão pastoral, por meio da qual a Igreja é provocada a se realizar em saída, 

e se coloca em um estado permanente de missão (EG, n. 20-33). 

O atual Diretório situa a catequese a serviço da Evangelização, intimamente unida 

à ela, em uma estreita relação e não separada dela. 

Neste contexto situamos a opção do Diretório de continuar insistindo na catequese com 

inspiração catecumenal. Ou seja, a inspiração catecumenal não é moda passageira, mas é 

o modo tradicional da Igreja iniciar, que nestes últimos 20 anos vem sendo afirmado 

(recuperado). 

Os elementos que compõem o espírito catecumenal qualificam a catequese e a 

recolocam num patamar evangelizador e missionário devido ao horizonte do pluralismo 

em todos os setores, do distanciamento da fé cristã pelas novas gerações. 

A Primeira Parte (A catequese na missão evangelizadora da Igreja) oferece os 
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fundamentos do percurso inteiro.  

A Revelação de Deus e a sua transmissão (cap. I) na Igreja abrem a reflexão sobre a 

dinâmica da evangelização no mundo contemporâneo, assumindo o desafio da conversão 

missionária, que atinge a catequese.  

Temas: JC revelador e revelação do Pai; A fé em Jesus Cristo: a resposta a Deus que se 

revela; A transmissão da Revelação na fé da Igreja 

A identidade da catequese (Capítulo II).  

A catequese é delineada na caracterização de sua natureza, finalidade, atividades e 

fontes.  

Natureza da catequese: 55. A catequese é um ato de natureza eclesial, que nasce do 

envio missionário do Senhor (Mt 28,19-20) e que está orientada, como seu nome indica,1 a 

fazer ressoar continuamente o anúncio de sua Páscoa no coração de cada pessoa, para que sua 

vida seja transformada. Uma realidade dinâmica e complexa a serviço da Palavra de Deus, a 

catequese acompanha, educa e forma na fé e para a fé, introduz à celebração do Mistério, 

ilumina e interpreta a vida e a história humanas. Integrando harmoniosamente essas 

características, a catequese expressa a riqueza de sua essência e oferece sua contribuição 

específica para a missão pastoral da Igreja. 

64. A inspiração catecumenal da catequese não significa reproduzir, ao pé da letra, o 

catecumenato, mas assumir seu estilo e dinamismo formativo, respondendo também à 

“necessidade de uma renovação mistagógica, que poderia assumir formas muito 

diferentes de acordo com o discernimento de cada comunidade educativa” (EG, n. 166). 

O catecumenato tem uma intrínseca perspectiva missionária, que, na catequese, com o 

passar do tempo, foi se enfraquecendo. Repropõe-se os principais elementos do 

catecumenato o Querigma enquanto volta ao essencial da fé cristã para alcançar o sentido 

da vida, requer a confissão de fé e testemunho convicto de quem anuncia, como novidade 

de sentido para a própria vida.  

“No querigma, o sujeito que age é o Senhor Jesus que se manifesta no testemunho 

daqueles que o anunciam; a vida da testemunha que experimentou a salvação torna-se, 

portanto, o que toca e move o interlocutor” (n. 58). 

68. querigma: não pode, portanto, ser reduzido a um ensinamento de uma mensagem, mas 

é, antes de tudo, partilha da vida que vem de Deus e comunicação da alegria de ter 

encontrando o Senhor. 

Parte da necessidade do encontro do catequizando com o Senhor, isto implica, em fazer 

a experiência de Deus na vida. Um Deus próximo que ama e que segue os eventos de 

                                                             
1 O verbo grego katechein significa “ressoar”, “fazer ressoar”. 
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nossa história porque a encarnação do Filho o envolve diretamente. A catequese deve 

igualmente envolver todos na experiência dessa presença e no envolvimento da 

misericórdia. A fé é realmente o encontro com uma pessoa antes de ser uma proposta 

moral. 

O kerygma é objetivo, vai direto ao ponto, é um anúncio da misericórdia do Pai 

que se dirige ao pecador que não é mais considerado uma pessoa excluída, mas um 

convidado privilegiado no banquete da salvação que consiste no perdão dos pecados.  

A centralidade do kerygma , no entanto, não pode mais ser considerada simplesmente a 

primeira etapa da fé, prévia à catequese, mas sim a dimensão constitutiva de cada momento 

da catequese Há que voltar sempre ao primeiro anúncio, como o anúncio fundamental (n. 57).  

O anúncio do querigma recoloca nosso modo de fazer pastoral, uma vez que supõe 

uma Igreja fora dos padrões da cristandade, e uma sociedade que precisa de um novo 

anúncio da fé, pois seus padrões culturais se afastaram da referência cristã.  

Por isso, “a pessoa através da catequese descubra que vale a pena crer. Daí, que a 

catequese não se limita a educar à fé, mas contribui para gerar a fé, permitindo descobrir 

sua grandeza e credibilidade” (n. 57). 

A  nova edição do Diretório prevê uma catequese querigmática (n. 57). Esta é uma 

linha básica de aprofundamento e o Doc. 107 da CNBB, estende o querigma como um 

componente de toda pastoral paroquial. 

O catecumenato, fonte de inspiração para a catequese 

o caráter pascal: o caráter iniciático: o caráter litúrgico, ritual e simbólico: o caráter 

comunitário: o caráter de conversão permanente e de testemunho: o caráter de 

progressividade da experiência formativa 

Catequese de iniciação cristã 

Catequese e formação permanente à vida cristã 

73.  Em essência, trata-se de favorecer a interiorização da mensagem cristã. Tal ação 

na catequese não se limita ao fiel individual, mas se destina a toda a comunidade cristã de 

modo a sustentar o empenho missionário da evangelização.  

74. A catequese, estando a serviço da educação permanente à fé, está em relação às 

diversas dimensões da vida cristã. Catequese e Sagrada Escritura: Catequese, liturgia e 

sacramentos: Catequese, caridade e testemunho:  

Finalidade da catequese: 75. No centro de cada processo de catequese está o encontro vivo 

com Cristo. “A finalidade definitiva da catequese é a de fazer que alguém se ponha, não apenas 
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em contato, mas em comunhão, em intimidade com Jesus Cristo: somente Ele pode levar ao 

amor do Pai no Espírito e fazer-nos participar na vida da Santíssima Trindade” (CT, n. 5). A 

comunhão com Cristo é o centro da vida cristã e, consequentemente, o centro da ação 

catequística. 

76. O encontro com Cristo envolve a pessoa em sua totalidade: coração, mente, 

sentidos. Não diz respeito somente à mente, mas também ao corpo e sobretudo ao coração. 

Nesse sentido, a catequese, que auxilia na interiorização da fé e, com isso, dá uma contribuição 

insubstituível para o encontro com Cristo, não está sozinha no caminho rumo a esse objetivo.  

77. A catequese amadurece a conversão inicial e ajuda os cristãos a dar um significado 

pleno à sua própria existência, educando-os a uma mentalidade de fé conforme ao Evangelho,2 

até que eles gradualmente passam a sentir, pensar e agir como Cristo.  

Atividades da catequese (n. 79-89) Conduzir à consciência da fé; Iniciar à celebração do 

mistério; Formar à vida em Cristo; Ensinar a rezar; Introduzir à vida comunitária  

5. Fontes da catequese (n. 90-109) 

A Palavra de Deus na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição; O Magistério; A Liturgia  

A catequese como iniciação mistagógica (EG, n. 166) insere o fiel na experiência viva 

da comunidade cristã, verdadeiro lugar da vida de fé. Essa experiência formativa é 

progressiva e dinâmica; rica em sinais e linguagens; favorável à integração de todas as 

dimensões da pessoa. A mistagogia compreendida como iniciação fortalece a dimensão 

transformadora ou de conversão que passará o catequizando para adquirir a nova 

identidade. 

Tal como o querigma, deverá ocorrer durante todo o processo.  

A mistagogia compreende as relações entre catequese e liturgia é se torna resultante do 

próprio método catecumenal pelo qual as três dimensões do mistério acontecem com 

interdependência: anunciar, celebrar e viver o mistério de fé. 

O Diretório, n. 98 apresenta o método que se deve empregar para fazer mistagogia. 

A mistagogia e o querigma têm em comum conduzir diretamente à pessoa do Senhor. 

Sem fazer concessão a outras realidades. 

Isto ganha unidade ao se direcionar a catequese para a centralidade do mistério pascal. 

                                                             
2 Segundo a EN, n. 44, a finalidade da catequese é a de “formar hábitos de vida cristã”. 
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A mistagogia é outro componente essencial no processo catecumenal. O doc. 107 a 

compreende como iniciação aos mistérios que se acredita e celebra. Envolve o mistério 

de Cristo e o mistério da própria experiência pessoal. 

Capítulo III: O catequista – identidade e vocação faz visível e operativo o ministério 

eclesial da catequese.  

110. No conjunto dos ministérios e serviços, com os quais a Igreja cumpre a sua missão 

evangelizadora, o “ministério da catequese” (CT, n. 13) ocupa um lugar significativo, 

indispensável para o crescimento da fé. 

111. Toda a comunidade cristã é responsável pelo ministério da catequese. O catequista 

pertence a uma comunidade cristã e dela é expressão. Seu serviço é vivido dentro de uma 

comunidade, que é o primeiro sujeito de acompanhamento na fé. 

113. Testemunha da fé, mestre e mistagogo (o catequista tem a dupla missão de transmitir o 

conteúdo da fé e de conduzir ao mistério da mesma fé, contido no depósito da fé e atualizado 

na liturgia da Igreja). acompanhador e educador daqueles que lhes foram confiados pela Igreja 

122. Além da vocação comum ao apostolado, alguns fiéis se sentem chamados por Deus a 

assumir a missão de catequistas na comunidade cristã, a serviço de uma catequese mais 

orgânica e estruturada. Esse chamado pessoal de Jesus Cristo e a relação com Ele são o 

verdadeiro motor da ação do catequista 

123. A importância do ministério da catequese, todavia, aconselha que, na diocese, exista um 

certo número de religiosos e de leigos estável e generosamente dedicados à catequese, 

reconhecidos publicamente, os quais, em comunhão com os sacerdotes e o Bispo, contribuem 

a dar a este serviço diocesano a configuração eclesial que lhe é própria” (DGC, n. 231). 

Os pais, sujeitos ativos da catequese 

124. “para que as famílias possam ser sujeitos cada vez mais ativos da pastoral familiar, 

requer-se ‘um esforço evangelizador e catequético orientado para o núcleo da família’, que a 

encaminhe nesta direção” (AL, n. 200). Os casais, as mães e os pais, sujeitos ativos da 

catequese, superem a mentalidade de delegação tão comum, segundo a qual a fé é reservada 

aos especialistas em educação religiosa. “A Igreja é chamada a colaborar, com uma ação 

pastoral adequada, para que os próprios pais possam cumprir a sua missão educativa” (AL, n. 

85), tornando-se, primeiramente, os primeiros catequistas para os próprios filhos.  

O serviço dos avós para a transmissão da fé 

A grande contribuição das mulheres para a catequese 

Capítulo IV: formação dos catequistas 

132. A formação tem por finalidade, antes de tudo, conscientizar os catequistas de que 

são, como batizados, verdadeiros discípulos missionários, ou seja, sujeitos ativos da 

evangelização e, com base nisso, habilitados pela Igreja a comunicar o Evangelho e 

acompanhar e educar na fé. A formação de catequistas ajuda, portanto, a desenvolver as 

competências necessárias para a comunicação da fé e para o acompanhamento do crescimento 

dos irmãos e irmãs. A finalidade cristocêntrica da catequese molda toda a formação dos 
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catequistas e a eles pede que sejam capazes de animar o percurso da catequese, de modo a 

trazer à tona a centralidade de Jesus Cristo na história da salvação.  

133. Ela, útero no qual para alguns de seus membros nasce a vocação específica ao 

serviço da catequese, é uma comunidade real, rica em dons e oportunidades, mas não ausente 

de limites e debilidades. Nessa realidade comunitária, na qual se faz experiência concre ta da 

misericórdia de Deus, é possível o exercício do acolhimento mútuo e do perdão. O lugar por 

excelência da formação do catequista é, portanto, a comunidade cristã, na variedade de seus 

carismas e ministérios, como ambiente ordinário no qual se aprende e se vive a fé. 

135. Espiritualidade missionária e evangelizadora. o catequista seja formado como 

discípulo missionário, capaz de partir sempre de sua própria experiência de Deus, que o envia 

a unir-se ao caminho dos irmãos. entendida como encontro com os outros, compromisso com 

o mundo e paixão pela evangelização, 

b. São necessários catequistas que sejam, ao mesmo tempo, mestres, educadores e 

testemunhas” (DGC, n. 237). Por isso, também a formação dos catequistas saiba se inspirar na 

experiência catecumenal 

Ser e saber ser com: maturidade humana, cristã e consciência missionária  

Saber: formação bíblico-teológica e conhecimento da pessoa humana e do contexto social 

Saber fazer: formação pedagógica e metodológica 

148 O catequista, reconhecendo que seu interlocutor é um sujeito ativo no qual a graça de 

Deus opera dinamicamente, apresentar-se-á como um facilitador respeitoso de uma 

experiência de fé da qual ele não é o protagonista. 

150. Enquanto educador, o catequista também terá a função de mediar o pertencimento à 
comunidade e de viver o serviço da catequese com um estilo de comunhão. De fato, o 

catequista realizar esse processo educativo não individualmente, mas em conjunto com a 

comunidade e em seu nome. Por isso, sabe trabalhar em comunhão, buscando a relação com o 

grupo de catequistas e com outros agentes pastorais. 

 

Todo o processo evangelizador diocesano deverá assumir estas linhas, do qual a catequese 

será um eco.  

A centralidade do mistério pascal requer a unidade de ação entre catequese e liturgia, 

historicamente separadas na prática das comunidades. De um lado a doutrina e de outro 

a cerimônia, com estes exageros ambas dimensões perdem de vista a memória do 

sacrifício no culto e na vida. 

A centralidade pascal recoloca a união entre catequese e liturgia na medida que situa os 

três sacramentos em sintonia com o percurso catequético: “somos batizados e crismados 

em ordem à Eucaristia. Esse dado implica o compromisso de favorecer na ação pastoral 

uma compreensão mais unitária do percurso de IVC”. Diretório, 70 
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Conclusão 

É bom lembrar que as dimensões querigmática e mistagógica estão diretamente 

voltadas para o anúncio de Jesus Cristo morto e ressuscitado. Se considerarmos a força 

do componente devocional ainda presente na prática cristã e na organização pastoral das 

comunidades, como também a busca pelo sacramento da iniciação desconectado da 

catequese, poderemos avaliar a mudança que implica formar uma Igreja centrada no 

anúncio explícito do Senhor e na celebração do mistério de sua Páscoa. 

As indicações aqui apresentadas sinalizam a necessidade de uma conversão pessoal 

de todos os membros da Igreja e, consequentemente, da vida da comunidade eclesial. 

O que está diante de nós é o desafio de construção e consolidação desse paradigma 

pastoral (n. 242). 

“Tal paradigma precisa ser construído sobre uma compreensão ampla de catequese, 

entendida mais como proclamação e vivência do Evangelho do que como uma ação 

pastoral de um grupo eclesial específico” (n. 243). Fica muito evidente que se trata da 

mudança de perspectiva pastoral de toda a comunidade paroquial. 

É justo nos questionarmos quais as chances que esse modelo integral de educação da fé 

tem em nossa sociedade, adversa à comunidade, à fé eclesial e objetiva e independente 

de escolhas pessoais, ao itinerário progressivo que leva tempo e busca conversão, ao 

mistério pascal no qual surge a cruz radiosa no caminho de todo discípulo. 

 


