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Apresentação

A Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, através da sua Comissão 
Arquidiocese da Iniciação Cristã, desenvolveu um trabalho que agora temos a 
alegria de apresentar a todos os que se dedicam à catequese. O exemplar que o 
leitor tem em mãos é o primeiro volume de uma coleção de seis livros que serão 
publicados ao longo do ano, com o objetivo de colaborar na formação e atuação 
dos catequistas de Perseverança.

A preparação das crianças para receberem a Primeira Eucaristia é uma prática 
comum em nossas paróquias, às quais as famílias acorrem para que seus filhos 
recebam os fundamentos da fé. No entanto, nossa prática pastoral ainda precisa 
trabalhar por uma continuidade da permanência dos pré-adolescentes na comu-
nidade eclesial, sobretudo diante das transições às quais eles estão sujeitos em 
nosso tempo, e por conta do seu próprio desenvolvimento humano.

A importância desta coleção situa-se na preparação dos catequistas para 
que possa propor aos jovens um diálogo rico de testemunho, portanto atraente 
e motivador ao aprofundamento da sua fé em Jesus Cristo. Depois de obras de 
reconhecido valor para a catequese infantil, este é o próximo desafio que a nossa 
Comissão Arquidiocesanada Iniciação Cristã se propõe enfrentar, e ao qual dará 
continuidade com os livros seguintes.

Gostaria, assim, de registrar os nossos agradecimentos à equipe da Comissão 
pelo dedicado e eficiente trabalho, que merece a ampla semeadura que a Editora 
Paulus proporciona, e cujos frutos ficam a cargo do entusiasmo e da competência 
dos nossos catequistas com os corações abertos à inspiração do Espírito Santo.

Dom Orani João Cardeal Tempesta, O.Cist.
Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro.
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Começando...

A criança participa do processo cate-
cumenal, faz experiência de amizade com 
Cristo e com a comunidade, especialmen-
te através da Eucaristia, mas... e depois?! 
Como acompanhar este pré-adolescente 
que iniciou seu itinerário catequético? 

A Igreja, como mãe e mestra, tem a pre-
ocupação de desenvolver um trabalho de edu-
cação continuada da fé, geralmente conhecido 
como “Catequese de Perseverança”.

Este novo tempo da Iniciação à Vida Cristã 
em nossas comunidades eclesiais é um desafio 
para todos: párocos, catequistas, pais. Por 
isso os adolescentes... 

necessitam de apoio, acolhida, alegria, 
presença fraterna dos educadores adul-
tos, além do mínimo de estruturação 
de suas atividades [...]  para aprender 
a viver e atuar como cristãos, agen-
tes de transformação na sociedade 
brasileira de hoje. Por isso, é impor-
tante que, já como adolescentes e 
jovens, realizem ações transforma-
doras no seu ambiente específico 
(Catequese Renovada, n. 137).

E é nesta hora que cabe à comunidade 
cristã envolver estes catequizandos, buscan-
do o diálogo e desenvolvendo novas formas 
educativas, adequadas a este tempo.

1
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Afirma o Ritual da Iniciação Cristã de Adultos (RICA): “Para que sejam 
mais seguros os primeiros passos dos neófitos (catequizandos) na vida 
cristã, é desejável que, em todas as circunstâncias, sejam ajudados, com 
atenção e amizade pela comunidade dos fiéis, padrinhos e pastores. Te-
nha-se todo empenho em assegurar-lhes uma completa e feliz integração 
na comunidade” (n. 369).

Os desafios e as orientações da Catequese de Perseverança estão liga-
dos àqueles da Iniciação à Vida Cristã como um todo, quais sejam: 

•  servir à evangelização; 
•  dirigir-se a todas as faixas etárias; 
• ser uma escola de pedagogia cristã; 
• anunciar e promover a experiência da vida em Cristo; 
•    preparar e formar catequistas capazes de responder às exigências 

atuais.
(cf. Diretório Geral para a Catequese, n. 33).

O objetivo desta coleção “Catequese de Perseverança” é apresentar 
uma visão global desse segmento (livro introdutório), além de itinerários 
com propostas de temas e atividades para um ano de trabalho (livros 1 a 5). 

Perseverando: subsídio para catequese de perseverança - Livro Introdutório
Perseverar na Palavra: subsídio para catequese de perseverança - Livro 1
Perseverar na Fé: subsídio para catequese de perseverança - Livro 2
Perseverar na Oração: subsídio para catequese de perseverança - Livro 3
Perseverar no Testemunho: subsídio para catequese de perseverança - Livro 4
Perseverar na Missão: subsídio para catequese de perseverança - Livro 5

Esperamos, assim, colaborar com catequistas e demais educadores 
da fé a acompanharem os catequizandos na inserção comunitária após a 
recepção dos sacramentos, especialmente Batismo e Eucaristia.

O Documento n. 107 da CNBB, Iniciação à Vida Cristã: itinerário para 
formar discípulos missionários, salienta em seu número 206: “o trabalho 
evangelizador com adolescentes [...] precisa ir além da sensibilização e 
do entretenimento, priorizando o crescimento espiritual, a educação para 
a responsabilidade pessoal, a ética nas relações humanas profissionais, 
afetivas e sexuais, e a orientação vocacional”. 

Perseverando: subsídio para catequese de perseverança
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