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APRESENTAÇÃO

o principal objetivo da catequese é anunciar e tornar 
Jesus cristo conhecido. Por isso mesmo, a catequese exige o 
anúncio explícito da Palavra de deus. eis o que diz o papa 
Paulo Vi na exortação apostólica Evangelii Nuntiandi: “Por 
conseguinte, a Boa-nova proclamada pelo testemunho de 
vida deverá, mais cedo ou mais tarde, ser anunciada pela pa-
lavra de vida. não haverá verdadeiramente evangelização se 
o nome, a doutrina, a vida, as promessas, o reino, o mistério 
de Jesus de nazaré, Filho de deus, não forem proclamados”.

anunciar integralmente a “Palavra de vida”, sobretudo 
dar “testemunho de vida”. Há uma relação intrínseca entre 
“comunicação da Palavra e testemunho”. disso depende a 
própria credibilidade da catequese. Por um lado, é necessá-
rio que a Palavra comunique aquilo que o próprio senhor 
nos disse, ou seja, que sejamos discípulos, fiéis ao conteúdo 
da Palavra divina, e nada mais. Por outro lado, é indispensá-
vel dar, com o testemunho, credibilidade à Palavra, para que 
não apareça apenas como uma bela filosofia ou utopia, mas, 
antes, como uma realidade que se pode viver e que faz viver.

seguramente, o conhecimento da doutrina é impor-
tantíssimo para chegar até Jesus; no entanto, é inseparável 
da experiência pessoal. somente o conhecimento doutrinal 
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não é suficiente. o documento de aparecida, repercutindo 
palavras do papa Bento XVi, é enfático ao afirmar: “não se 
começa a ser cristão por uma decisão ética ou grande ideia, 
mas através do encontro com uma Pessoa, que dá um novo 
horizonte à vida e, com isso, uma orientação decisiva” (dap 
n. 243). só nos tornamos discípulos após um encontro de fé 
com a pessoa de Jesus. o evangelista João relata o impacto 
que a pessoa de Jesus produziu nos primeiros discípulos que o 
encontraram: “‘mestre, onde moras?’ Jesus respondeu: ‘Vinde 
e vede!’ eles foram, viram onde ele morava e permaneceram 
com ele aquele dia. era por volta das quatro horas da tarde” 
(Jo 1,38-39). são João nunca mais esqueceu esse dia; não es-
queceu nem mesmo o horário do encontro com cristo.

Hoje podemos fazer a mesma pergunta de João e andré: 
mestre, onde moras? ou melhor, mestre, onde te encontramos 
para começar um autêntico processo de conversão? quais são 
os lugares, as pessoas, que nos falam de ti, que nos colocam em 
contato contigo e permitem que nos tornemos teus discípulos? 
este livro do Pe. Humberto robson de carvalho oferece-nos 
um caminho seguro para responder a essas perguntas.

a obra Ministério do catequista – elementos básicos para 
a formação busca ensinar a doutrina, mas, acima de tudo, 
levar a uma experiência vital do mistério de cristo. almeja 
formar catequistas versados na pedagogia do mistério, dis-
cípulos e discípulas do senhor capacitados a levar seus cate-
quizandos a uma verdadeira iniciação à vida cristã. desejo 
uma boa leitura a todos!

Cardeal Odilo Pedro Scherer
arcebispo metropolitano de são Paulo

são Paulo, 11 de fevereiro de 2015
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INTRODUÇÃO

a formação dos cristãos, particularmente dos cate-
quistas, é e será sempre uma dimensão indispensável para o 
processo de evangelização da igreja. a vocação dos primei-
ros discípulos de Jesus é, sem dúvida, fruto de um encontro 
pessoal que fez nascer neles o desejo e o compromisso de se 
consagrarem radicalmente a deus no serviço da Palavra e da 
caridade. o encontro pessoal com o senhor transformou 
de tal modo cada um a ponto de despertar na vida deles 
encanto e sedução. a partir desse encontro, suas vidas foram 
transformadas, e sobretudo seus corações, fazendo com que 
reconhecessem em Jesus o que os profetas já tinham predito 
a respeito dele.

a experiência que tiveram com o senhor e mestre 
une-os de tal forma à pessoa de Jesus que eles decidem 
segui-lo com entusiasmo, perseverança e total dedicação, 
comunicando a outros a própria experiência, convidan-
do-os a fazer também a experiência vocacional que eles 
fizeram.

o espírito de deus, sempre presente nas comunida-
des e em nós, nos anima e nos orienta nos momentos mais 
decisivos da história. ele continua encorajando-nos para a 
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missão confiada a cada um nas diversas realidades da família, 
da sociedade e da comunidade em que vivemos, particular-
mente na evangelização e catequese.

a finalidade deste livro é colaborar com a formação de 
catequistas, compreendendo que a catequese é um processo 
de educação da fé que passa e perpassa as diversas etapas da 
vida dos cristãos. 

o conteúdo deste livro está organizado em quatro 
partes contendo doze temas. inicia-se com a pessoa de Je-
sus cristo como Filho de deus feito homem, morto e res-
suscitado, catequista e centro da catequese. reconhece que 
a Palavra de deus na catequese é um dos mais preciosos 
meios de sustentação da vida, da fé e da missão de catequis-
tas e de catequizandos. apresenta a catequese como educa-
ção da fé: pedagogia e metodologia catequética. enaltece a 
relação da catequese com a liturgia como “duas irmãs gê-
meas” inseparáveis. aprecia a iniciação à vida cristã como 
processo pelo qual alguém é incorporado ao mistério pas-
cal de Jesus cristo. aborda a questão do ministério do ca-
tequista e da coordenação. releva a questão da caridade na 
vida e na missão dos catequistas. retrata a espiritualidade 
do catequista como caminho de santidade e compromisso 
com a transformação da sociedade e do mundo. identifica 
a pessoa do catequista em sintonia com a sua vocação. re-
lata um pouco da história da igreja e da catequese, e por 
fim, salienta a importância do concílio Vaticano ii para a 
igreja e apresenta um breve resumo dos documentos, de-
cretos e declarações.

que o espírito santo de deus ilumine cada leitor, a 
fim de ser sempre mais um autêntico discípulo-missioná-
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rio em casa, na igreja e na sociedade e assumir para valer 
o compromisso da evangelização e da transformação da 
sociedade e do mundo em busca de um “novo céu e de 
uma nova terra” (cf. ap 21,1.7.15-17), “onde deus será 
tudo em todos” (cf. 1cor 15,28).


