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•	 Adultos na fé: pistas para a catequese com adultos, Mary	Donzellini

•	 Batismo: anúncio – conversão – compromisso, idem

•	 Catecriando: novas dinâmicas de grupo para a catequese,	idem

•	 ComuniCat: propostas para uma catequese acolhedora e comunicativa, idem

•	 Educação da fé. Gênesis 1-11: formação de catequistas e catequese de adultos, idem

•	 Educação da fé: missão da família e da comunidade, idem

•	 Espiritualidade do catequista: caminho – formação – vida na missão catequética, idem

•	 Fenômeno religioso (O): ser católico no meio do pluralismo religioso, idem

•	 Formação contínua dos catequistas: importância – prioridade – compromisso, idem

•	 Metodologia: fé e vida caminham juntas em comunidade, idem

•	 Ministério da coordenação na catequese,	idem

•	 Nova etapa: a educação da fé com adolescentes, idem

•	 Nova etapa: a educação da fé na faixa etária dos 11 aos 18 anos, idem

•	 Pedagogia de Jesus (A), idem
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6

Apresentação
“Para	tudo	o	que	vocês	fazem	pela	catequese,	peço	de	cora-
ção	ao	Senhor	que	 renove	vocês	com	suas	graças,	pois	a	
Renovação	da	Pastoral	e	da	Catequese	não	dependerá	de	
grandes	programas	e	estruturas,	mas	de	homens	e	mulhe-
res	 novos	 que	 encarnem	 essa	 tradição	 e	 novidade	 como	
discípulos	de	Jesus	Cristo”	(Papa	Francisco).

É	com	muito	carinho	que	apresento	a	vocês,	queridos	cate-
quistas,	 mais	 um	 exemplar	 da	 Coleção	 Cadernos	 Catequéticos,	
para	ajudá-los	no	desenvolvimento	da	catequese.	

Como	 todos	 sabemos,	 as	 coisas	 e	 as	 pessoas	 mudam	 e	 os	
catequistas	precisam	sempre	se	atualizar.	Por	isso,	o	Nova etapa:  
a educação da fé com adolescentes foi	atualizado	e	apresenta	um	
panorama	da	psicologia	do	adolescente,	da	formação	bíblica	e	do	

adolescente	na	Igreja.	Além	disso,	foram	elaborados	alguns	encon-
tros	para	que,	de	maneira	lúdica,	os	momentos	com	os	adolescentes	
não	caiam	na	mesmice,	não	fiquem	monótonos	e	pouco	atraentes.

O	material	 que	 partilho	 foi	 elaborado	 em	 conjunto	 com	 os	
catequistas	Mário	Meireles	do	Nascimento	e	Ivani	de	Oliveira.	Eles	
são	 catequistas	de	 valor,	 não	 somente	pelo	preparo	 intelectual,	
como	 pelo	 estudo	 bíblico	 e	 teólogico.	 São	 cristãos	 conscientes,	
competentes,	com	experiência	catequética.

Que	 Maria,	 a	 primeira	 catequista,	 abençoe	 nossa	 missão,	
dando-nos	alegria	para	que	possamos	preparar	verdadeiros	cris-
tãos.	 Espero	 que	 os	 catequistas	 possam	 aproveitar	 este	 novo	
Caderno.

Ir. Mary Donzellini, mjc
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Introdução

O	ser	humano	vive	em	constante	transformação.	A	forma	de	
pensar,	de	se	vestir,	de	se	comunicar	muda	constantemente.	Até	
mesmo	nosso	 jeito	 de	 ser	 e	 nosso	 comportamento	passam	por	
constantes	mudanças.

A	criança	do	século	XXI	é	diferente	da	criança	do	século	XX.	
Isso	também	ocorre	com	a	adolescência.

Com	o	avanço	da	tecnologia,	da	comunicação	e,	principalmente,	
do	acesso	à	informação	(seja	pelo	progresso	da	educação	escolar,	
seja	pelo	acesso	à	internet),	o	adolescente	se	comporta	de	maneira	
diferente	do	que	no	século	anterior.	Por	isso,	a	evangelização	pre-
cisa	se	adequar	ao	novo	perfil	do	catequizando	adolescente.

Este	novo	Caderno	Catequético	foi	elaborado	para	apresentar	
essas	mudanças	e	discutir	com	você,	querido	catequista,	querido	
pai,	querida	mãe,	querida	comunidade,	 sobre	quem	é	o	adoles-
cente	do	século	XXI,	seu	perfil	e	seus	desafios,	além	de	apresen-
tar	dicas	de	como	dialogar	e	evangelizar	de	maneira	objetiva	para	
que	 o	 adolescente	 sinta-se	 membro	 ativo,	 e	 não	 apenas	 mero	
espectador	da	catequese.

De	maneira	dinâmica,	este	novo	Caderno	apresentará	meios	
para	que	a	catequese	com	adolescentes	seja	integradora,	sem	dei-
xar	de	lado	as	propostas	evangelizadoras	da	Igreja.

Trabalhar	com	essa	faixa	etária	requer	atualização	constante,	
pois	não	há	consenso	sobre	a	duração	e	as	características	da	ado-
lescência.	Porém,	iremos	elencar	diversos	estudos	para	que	você,	
caro	amigo	catequista,	sinta-se	encorajado,	animado	e	chamado	
ao	desafio	de	evangelizar	com	a	adolescência.
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