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INTRODUÇÃO

quando nos propomos a ser catequistas ou procura-
mos ser catequizadas e catequizados, o que queremos? o que 
buscamos? todas as nossas atitudes têm um motivo, sempre 
que fazemos algo ou escolhemos algo, somos motivados por 
alguma coisa ou por alguém.

qual a ou quais as motivações que nos levam a buscar 
uma religião? nós queremos testemunhar ou conhecer um 
deus que nos ama de graça e nos pede que de graça também 
nos amemos (cf. jo 13,34)? estamos dispostas e dispostos 
a conhecer a proposta de jesus (cf. Mt 28,19-20) e rever 
se ela cabe em nossas vidas, colocando a santíssima trin-
dade como o absoluto (o sentido) de nossas vidas (cf. Mt 
6,24.33)? 

É por tradição ou por imersão cultural que queremos 
ser cristãs e cristãos? “os meus pais são católicos, toda a mi-
nha família o é, e assim vou continuar a tradição familiar...”. 
ou queremos “contar pontos” na “contabilidade divina”, 
porque o deus da nossa fé é um deus que fica contabili-
zando o que nós fazemos, para ele, assim, ficar nos devendo 
favores ou para que “paguemos as graças recebidas” com sa-
crifícios e promessas (cf. Mt 7,21-23)?
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se a nossa resposta está vinculada às duas primeiras 
perguntas: sim, o que queremos é conhecer e testemunhar 
um deus todo-amoroso (cf. jo 1,16), que também é o sen-
tido maior da nossa vida, de nossa existência (cf. Mt 6,24). 
nós somos chamadas e chamados a levar essa descoberta a 
mais e mais pessoas que estão procurando este sentido ou 
que podem, a partir do conhecimento da proposta cristã, 
descobrir um sentido.

quem sou eu? Por que nasci? Por que é que eu estou 
aqui neste mundo? o cristianismo é uma das respostas pos-
síveis a estes questionamentos existenciais.

a nossa proposta tem como objetivo possibilitar 
um itinerário formativo para a educadora e para o edu- 
cador da fé a partir dos desafios e perspectivas atuais, a fim 
de que, através da visão de quem é o ser humano pela ca-
tequese, sejamos capazes de dar um sentido verdadeiro à 
vida.

na busca por entender qual o sentido da vida e como 
este sentido está inserido na percepção da pessoa como ser 
humano, poderemos valorizar a dimensão antropológica da 
catequese, conhecer os principais desafios da formação an-
tropológica de catequistas e sugerir perspectivas que respon-
dam a esses desafios. 

nos evangelhos encontramos jesus lembrando-nos 
que somos livres dele e para ele, convidando-nos a seu se-
guimento, a fazer escolhas, inclusive escolher sua proposta 
de vida como sentido de vida. nos documentos da igreja 
encontramos os questionamentos existenciais sendo respon-
didos pela proposta cristã, os conceitos de catequese e a im-
portância que a igreja dá à formação de catequistas. 
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em sintonia com tudo isso, esperamos que o presente 
trabalho seja útil e impulsionador para uma catequese que 
ajude as pessoas que a procuram – e também as que não a 
procuram, mas que estão perto de nós – a encontrar no colo 
do deus Pai e Mãe o sentido de sua existência, nos exemplos 
de jesus, a fidelidade e coragem de viver este sentido, e no 
espírito santo, a força motriz para esta existência.


