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INTRODUÇÃO

Este livro visa auxiliar os catequistas do processo de 
iniciação à vida cristã no tratamento dos principais proble-
mas e questionamentos de ordem moral da sociedade mo-
derna, através de reflexões e orientações à luz da doutrina 
moral da Igreja. Não é um manual de respostas prontas e 
acabadas. É um material instrutivo que poderá servir de 
apoio em caso de dúvidas sobre os pontos básicos da moral 
cristã, como também no campo da sexualidade, da bioética 
e sobre o papel da Igreja e dos cristãos frente aos desafios no 
âmbito ecológico. 

Novos tempos criam novos problemas e exigem no-
vas respostas. E um dos campos da teologia e da pastoral 
que mais tem suscitado questionamentos nos dias de hoje é, 
sem dúvida, o campo da moral. A maioria das perguntas dos 
catequizandos, de suas famílias, dos catequistas e do povo 
em geral, possui direta ou indiretamente um viés moral. Por 
isso, a catequese e a moral cristã são dois caminhos intrinse-
camente unidos e inseparáveis que conduzem à preparação 
e à formação integral do ser humano para a sua vida em 
Cristo. 

Os temas relacionados à área da moral lançam diversos 
desafios à reflexão teológica. Esses desafios se manifestam de 
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forma cada vez mais nítida e abrangente na realidade pastoral 
da Igreja e repercutem, especialmente, na prática da inicia-
ção cristã. Devido à carência de respostas objetivas às novas 
descobertas, interpretações e posturas que cotidianamente 
emergem no mundo contemporâneo, a reflexão catequética, 
muitas vezes, se vê limitada, e até mesmo, experimenta uma 
sensação de espanto e de crise. Contudo, se falamos de cri-
se, também podemos falar de oportunidades e necessidades 
de renovação, aprofundamento, atualização, criatividade e 
conversão. 

Infelizmente, moral e catequese, historicamente, fo-
ram vistas como realidades estanques e desenvolvidas de for-
ma profundamente desvinculadas. Cada qual preocupada e 
focada em seus respectivos objetivos. Correspondia à doutri-
na moral a formulação de regras, normas e prescrições que 
visavam coibir e punir os que se afastavam do caminho do 
bem. Por isso, infelizmente, a ideia de moral que imperava 
na mente do povo era a da soberania do dever sobre a von-
tade, a liberdade, a consciência e a responsabilidade; a ideia 
do pecado que ofuscava a luz da misericórdia e do perdão; 
a ideia negativista de sexualidade vista como algo imoral, 
pecaminoso e indigno, confundida com a genitalidade; uma 
grande desconfiança perante toda produção científica, vista 
como um saber laico, deturpador dos costumes e, por isso, 
perigoso. Nessa perspectiva, a mensagem moral era muito 
mais portadora do temor que do amor, sempre propensa a 
condenar o diferente e pouco aberta ao diálogo interdisci-
plinar e plural. 

De sua parte, a catequese também, não raramente, se 
fechou em doutrinas, em manuais, nos quais estavam con-
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tidos temas clássicos, prontos e acabados, com pouca ino-
vação, criatividade e atualização. Muitos catequistas, por 
“vinte ou trinta anos” usavam o mesmo estilo catequético, 
sem realizar um curso sequer de reciclagem, de renovação 
de conteúdo e pedagogia. Com isso, se contentavam em 
preparar as crianças e os adolescentes para a recepção dos 
sacramentos, embora, nem sempre conseguiam prepará-los 
para assumir os sérios desafios que exige a vivência concre-
ta desses mesmos sacramentos. Pois muitos, após receberem 
o “certificado sacramental”, se afastavam da comunidade 
eclesial, outros se tornavam consumidores de sacramentos, 
cegos seguidores de doutrinas, e poucos se tornavam auten-
ticamente comprometidos com a fé por terem realizado um 
verdadeiro encontro com Cristo.

Por isso, com razão, afirma o Documento de Aparecida 
que é preciso deixar para trás práticas, costumes e estrutu-
ras que corresponderam a outros momentos históricos, mas 
que já não têm atualmente grandes condições de favorecer 
a transmissão da fé.1 Não se trata, obviamente, de negar 
tudo que já foi feito em outras épocas, mas de reconhecer 
que, nesta mudança de época, é preciso agir com firmeza e 
rapidez.2

Nesse sentido, vale enfatizar que a vida em Cristo é 
muito mais que um escrupuloso seguimento de um conjun-
to de doutrinas e um frequente “consumo” de sacramentos. 
Como diz Bento XVI: “Não se começa a ser cristão por uma 

1 Cf. CELAM. Texto Conclusivo da V Conferência do Episcopado Latino-America-
no e do Caribe. Brasília: CNBB/São Paulo: Paulus; Paulinas, 2007, n. 365.

2 Cf. CNBB. Diretrizes Gerais para a Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 
2011-2015. Brasília: CNBB, 2011, n. 34.
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decisão ética ou uma grande ideia, mas pelo encontro com 
um acontecimento, com uma Pessoa que dá um horizonte à 
vida e com ela uma orientação decisiva”.3 Esse pensamento 
está em sintonia com o que apresenta o próprio Diretório 
Geral para a Catequese, quando afirma: 

No centro da catequese, nós encontramos essencialmente 
uma Pessoa: é a Pessoa de Jesus de Nazaré, Filho único do 
Pai, cheio de graça e de verdade [...]. Na realidade, a tarefa 
fundamental da catequese é apresentar Cristo: todo o resto, 
em referência a Ele. Aquilo que, de forma definitiva, ela 
favorece, é a sequela de Cristo, a comunhão com ele: todo 
elemento da mensagem tende a isso.4

Para proporcionar esse encontro, a catequese precisa 
estar estreitamente vinculada à moral cristã nas suas mais 
diversas facetas. Pois a moral nada mais é nem deve ser que a 
Vida em Cristo à luz do Espírito. Na atualidade, percebemos 
que esse é um vínculo imprescindível e inevitável. 

É esse o grande intuito de nossa reflexão: discutir de 
forma objetiva sobre alguns temas nos quais moral e cate-
quese se confluem e se entrelaçam clara e necessariamente. 
Primeiramente conheceremos, de forma resumida, o percur-
so histórico da doutrina moral da Igreja (Capítulo I). Na 
sequência, abordaremos sobre as facetas da crise atual da 
moral sobre a questão da perda da consciência de pecado, o 
controverso problema sobre a liberdade, a responsabilidade 

3 BENTO XVI. Carta Encíclica “Deus Caritas Est” sobre o amor cristão. São Paulo: 
Paulinas, 2006, n. 1.

4 CONGREGAÇÃO PARA O CLERO. Diretório Geral para a Catequese. São 
Paulo: Paulinas, 2009, n. 98.
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e a consciência (Capítulo II). Em seguida, nos concentrare-
mos nos temas específicos do âmbito da moral sexual e fami-
liar (Capítulo III). Logo depois, refletiremos sobre as novas 
descobertas científicas e suas consequências na vida moral 
e na prática catequética, a partir da luz bioética (Capítulo 
IV). Por fim, verificaremos quais são os desafios ecológicos 
do mundo atual e como a moral e a catequese podem ajudar 
a enfrentá-los (Capítulo V).

Nossas ideias sempre girarão em torno de uma con-
sideração essencial: a Moral clama pela praticidade e teste-
munho catequéticos, e a Catequese clama pela reflexão e 
orientação da Moral. Mas ambas visam ao mesmo objetivo: 
formar o cristão para a vida no Espírito de modo que procla-
me e se empenhe na construção do Reino de Deus. E pos-
suem os mesmos inseparáveis fundamentos: A pessoa de Jesus 
Cristo e o seu Evangelho. 

Por isso, tanto a moral quanto a catequese precisam se 
revestir da couraça da esperança, transmitir o odor da mi-
sericórdia e, acima de tudo, fazer transparecer a alegria da 
Ressurreição, para que sejam, de fato, instrumentos eficazes 
de formação e evangelização. É justamente a isso que nos 
exorta o Papa Francisco:

Um evangelizador não deveria ter constantemente uma 
cara de funeral. Recuperemos e aumentemos o fervor de 
espírito, a suave e reconfortante alegria de evangelizar, mes-
mo quando for preciso semear com lágrimas! [...] E que o 
mundo do nosso tempo, que procura ora na angústia ora 
com esperança, possa receber a Boa-Nova dos lábios, não 
de evangelizadores tristes e descoroçoados, impacientes ou 
ansiosos, mas sim de ministros do Evangelho cuja vida ir-



14

radie fervor, pois foram quem recebeu primeiro em si a 
alegria de Cristo.5

O Sumo Pontífice demonstra uma clara percepção de 
que, no mundo atual, evangelizamos muito mais com a sen-
sibilidade de um “caloroso abraço” e um “sorriso sincero” 
que com leis rígidas e descontextualizadas. Isso não é neu-
tralidade ou mera suavização de normas, mas é um chamado 
à responsabilidade pessoal e comunitária. Uma recolocação 
da lei no seu devido lugar, pois a moral cristã não é um 
conjunto de regras, como infelizmente, de forma equivoca-
da, foi identificada, mas é uma experiência de amor doado, 
recebido e que suscita respostas firmes e coerentes. Nesse 
âmbito é de fundamental importância enfatizar a iniciativa 
gratuita e fiel de Deus. É a consciência dessa iniciativa que 
torna a resposta do homem por um lado gratuita, por outro 
exigente, mas sempre alegre.

5 PAPA FRANCISCO. Exortação Apostólica “Evangelii Gaudium” sobre o anúncio 
do Evangelho no mundo atual. São Paulo: Paulinas, 2013, n. 10.


