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DeDicatória

dedicamos a todos os catequistas que encontramos 
em nosso peregrinar pelo brasil que nos ensinam

a arte de evangelizar e coordenar. 
e as catequistas que nos inspiraram 

a coordenar e a bem assessorar. 

sirlene maria dias (diocese de Goiás)
ir. nelcelina barboza (arquidiocese de salvador)  

ana carrijo (arquidiocese de brasília)
cássia seixas (coordenadora do regional centro-oeste)
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apresentação 

Querido(a) catequista 

como é bom poder escrever para vocês, agentes dire-
tos do ato de evangelizar, pois já afirmava o papa João Paulo 
ii num documento chamado Catequese hoje: “todo ato da 
igreja é portador de catequese! [...] toda atividade da igreja 
tem dimensão catequética: uma capacidade para educar na 
fé” (ct, 49a). 

este livro é dirigido para todos os catequistas1 que as-
sumem o ministério da catequese e não somente para quem 
está na coordenação. sentimos que há uma grande neces-
sidade de compreender melhor a organização da catequese 
para que a nova evangelização aconteça como nos conclama 
o papa Francisco, para a transmissão da fé cristã. 

em nossas andanças pelo brasil, percebemos um cla-
mor dos catequistas quando assumem o ministério de co-
ordenar a animação bíblico-catequética na paróquia ou na 
diocese. muitos têm dúvidas sobre como atuar e como lide-
rar a ação catequética e sua animação. 

1 Utilizando o termo “catequista” para nos referir aos dois gêneros.



8

Por isso, animados pelo entusiasmo dos catequistas, 
decidimos apresentar este livro. tendo partido de realidades 
concretas para depois dialogar e refletir com os catequistas, 
oferecemos por escrito o fruto desse caminho percorrido. 

Fazemos votos de que com base neste livro você possa 
contribuir com a catequese e dar um novo ardor ao ato de 
animar o ministério da coordenação a partir da compreen-
são do ministério na igreja, do jeito de Jesus, das virtudes 
cardeais e das virtudes teologais. 

Junto com todos os catequistas, desejamos uma “nova 
ação evangelizadora”, como nos pede o papa Francisco em 
sua carta Alegria do Evangelho: “escolhi propor algumas di-
retrizes que possam encorajar e orientar, em toda a igreja, 
uma nova etapa evangelizadora, cheia de ardor e dinamis-
mo” (eG, n. 17). 

com nossa estima, 
Os autores 



9

introDução

“como bons administradores da multiforme graça de deus, 
cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu.”

(1Pd 4,10)

a catequese, por sua natureza, é ação em conjunto. 
não se concebe uma ação catequética que parta do isola-
mento, mas sempre em equipe. 

na ação evangelizadora, encontramos alguns entraves 
devido às relações interpessoais terem se fragilizado, ainda 
mais quando há disputa de poder, deixando-se de ter cris-
to como centro da evangelização. quando os projetos estão 
centralizados nas mãos de uma única pessoa, corre-se o risco 
de gerar frustrações ou mesmo de que se extingam. Para o 
psicólogo erik erikson, esse tipo de pessoa pode ter uma 
vida não produtiva e sua existência se torna ineficaz. 

nos últimos tempos, muito se tem falado sobre o pa-
pel do coordenador na ação da catequese. mas afinal, por 
que ele(a) é necessário(a)? quem dera coordenar fosse sim-
ples como diz o dicionário: dispor segundo certa ordem e 
método; organizar; arranjar; ligar. talvez o grande desafio 
esteja em delimitar bem o papel e a missão do coordenador 
na ação evangelizadora da catequese. 

longe de querer esgotar o assunto, muito menos querer 
trazer definições, desejamos neste livro ajudar os catequistas 
a assumir o ministério da catequese e, em conse quência, o 
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ministério da coordenação como quem se coloca a caminho. 
o que apresentamos aqui são reflexões para pensar junto, e 
com isso construir redes de relações para uma coordenação 
que esteja atenta às pessoas. 

nós, que assumimos o ministério da coordenação da 
animação bíblico-catequética, sempre temos dificuldades na 
hora de esclarecer as funções da equipe de coordenação. este 
texto apresenta algumas diretrizes iluminadas pela nossa 
prática com os catequistas com fundamentação do Diretório 
Nacional de Catequese, para ajudar a todos que desejam co-
ordenar como um ministério. exercer a coordenação não é 
uma função, mas um ministério. 

reflitamos juntos!


