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a Coleção Cadernos Catequéticos está ganhando o seu 
10º- volume: Espiritualidade do Catequista: caminho, 
formação, vida na missão catequética. Vem ao encontro 
de uma grande necessidade do catequista hoje: vivenciar 
a autêntica experiência de deus Pai a partir da fé e do 
seguimento de Jesus, sob o impulso do espírito santo.

Para levar adiante sua missão, o catequista sente a ne-
cessidade do apoio e da ternura de deus. a espiritualidade 
é o caminho dos que procuram um relacionamento trans-
parente com o senhor que dá a vida. Para cultivar a espiri-
tualidade, é urgente que o catequista reaprenda a rezar, 
na fidelidade ao projeto de deus conhecido pela Bíblia, na 
vivência dos sacramentos, na vivência comunitária da fé e 
na busca da libertação da pessoa e da sociedade.

assim, maduro e consciente de ter a deus como Pai, o 
catequista está pronto para despertar nos catequizandos 
a procura pelo mesmo deus vivo. Vivendo sua vocação no 
espírito, a catequese terá condições de gerar frutos de vida 
na sociedade e dizer com toda a criação: “Vem, senhor 
Jesus!” (ap 22,17.20).

apresentação
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o que se entende 
por espiritualidade?

1

Para descobrir o que é espiritualidade vejamos primeiro o que 
é espírito.

Espírito é a força que nos convida a viver, de corpo e alma. o 
espírito é o que há de mais profundo e verdadeiro em nós. É o 
espírito que nos deve animar a partir de dentro na realização de 
nossa atividade catequética.

Às vezes, confundim os “espírito” com personalidade, com 
pensamento, com intelecto... mas são coisas diferentes. Personali-
dade, pensamento e intelecto são apenas expressões do espírito.

Costumamos associar o espírito com o comportamento das 
pessoas. Por isso, falamos de “presença de espírito”, quando uma 
pessoa é bem-humorada. há também outras expressões: “espírito 
de aventura”, “falta de espírito”, gente “espirituosa”...
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espiritualidade vem de “spiritus”, mas também de “spirare” = 
soprar. É o que acontece em nossa vida: um sopro, um ardor, uma 
unidade, energia de vida.

É o que humaniza a nossa vida. É ainda o que nos unifica. 
“senhor, unifica o meu coração” (si 86,11).

espiritualidade é um estilo de vida, uma maneira simples de 
viver, é a vida guiada e animada pelo espírito santo; é o cultivo da 
presença do espírito que, com a graça de deus, anima a vida e as 
ações do cristão e da comunidade, estimulando as iniciativas em 
favor do reino de deus.

espiritualidade é a capacidade que tem o ser humano de dia-
logar e entrar em harmonia com os apelos que vêm do seu inte-
rior. a espiritualidade nos leva a buscar a fidelidade ao espírito de 
deus, que nos ajuda a discernir os sinais dos tempos e o bem das 
pessoas e da comunidade.

a espiritualidade nos leva a fazer perguntas e encontrar novas 
respostas. Por isso, em cada situação, em cada realidade é preciso 
redescobrir a espiritualidade.
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a espiritualidade é algo essencial para a vida de todo cristão, 
principalmente para aqueles que são educadores da fé. Pela sua 
missão, necessitam não só de conhecimento teórico e intelectual, 
mas, acima de tudo, de conhecimento pessoal e concreto, de 
intimidade com deus. intimidade que se possa projetar na vida, 
nos acontecimentos e que não seja um mero espiritualismo.

o catequista vive no mais profundo de seu ser, iluminado e 
apoiado pelo espírito santo que o faz coerente no seu projeto de 
vida cristã.

a sua espiritualidade é o núcleo profundo e dinâmico de seu 
pró   prio ser: suas maiores motivações, seu ideal, sua utopia, a 
mística pela qual vive e luta e com a qual se contagia e contagia 
os outros.

quando dizemos que alguém “não tem espírito” ou espiritua-
lidade, queremos afirmar que não tem ideal, vida. É mais um 
boneco do que uma pessoa ou é uma máquina.

a espiritualidade do catequista vai se amoldando a partir das 
relações que vive por meio de sua missão catequética. Pelo que o 
catequista é e pelo que o catequista faz, deve responder às exigên-
cias de sua fé.
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Refletir
➜	 	há diversos aspectos para entender a  

espiritualidade.

➜	 Como você a está entendendo?

➜	  na sua comunidade e na sua experiência 
de vida, você tem notado que tem surgido 
maior necessidade de aprofundar essa 
questão da mística ou da espiritualidade?

➜	  Você percebe que, nós catequistas, temos 
uma espiritualidade específica? Como 
comunicamos a nossa experiência de deus?

➜	  na sua vida pessoal como tem se 
manifestado essa busca de deus?

uma vida de espiritualidade, uma vida de fé, ajuda a realizar 
melhor a missão da catequese. Por isso, há uma íntima relação 
entre a missão do catequista e sua vida cristã. quanto maior for a 
sua fé, mais bem realizada será a catequese, e, quanto mais bem 
realizada for a catequese, mais madura será a fé do catequista.

há muitas formas de se empregar a palavra espírito. no 
fundo, todas elas falam da mesma coisa: espírito, como vimos, é a 
força, a mística que nos faz buscar vida em abundância.
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mística lembra mistério aquilo que não cansamos de desejar 
e saborear, porque ainda não está totalmente ao nosso alcance. 
a mística é a seiva, é o princípio da vida, é fé feita experiência. a 
mística é a motivação proveniente da fé que dinamiza a nossa 
ação. Fé é uma forma de viver todas as coisas à luz de deus. e a 
mística nos provoca a fazer uma crítica social, política, econômica, 
ideológica e antropológica.

Vivemos a mística
➜	  quando percebemos o outro lado das coisas, dos aconte-

cimentos e não paramos nas aparências.

➜	 	quando vivemos profundamente a nossa existência numa 
intimidade com deus.

a mística é o motor que nos move em direção ao mistério de 
deus, que se revela na vida humana, não so mente para poucos 
privilegiados, mas para todos os batizados, no cotidiano da vida, 
em suas concretas responsabilidades.


