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Desde que o YOUCAT, em abril de 2011, começou o seu caminho triunfal com a publi-
cação em todo o mundo, com 2,5 milhões de exemplares, a pergunta mais frequente 
que se fazia não era se “O Papa é realmente infalível?” ou “O que a Igreja tem contra 
os preservativos?”, mas a pergunta era: “Quando haverá um livro de preparação para a 
Crisma?”. Atendendo as expectativas, aqui está ele.

“Os jovens não são assim tão superficiais, imaturos”, escreveu o Papa Bento XVI na 
introdução do YOUCAT. Eles querem aprofundar aquilo que acreditam. Em resposta aos 
anseios da juventude e em parceria com os ensinamentos da Igreja, este livro apresen-
ta o conteúdo essencial da fé cristã. Mas como essa tarefa não é fácil, foi pensado em 
preparar encontros não só teóricos, mas também lúdicos, em que o crismando possa 
se sentir à vontade nos encontros, querendo sempre mais.

O YOUCAT: Preparação para a Crisma é composto pelo Livro para os crismandos e pelo 
Livro do Catequista, que está sendo apresentado a vocês. Os dois livros são complementares. Neles são trabalhados os mesmos 12 passos 
que ajudarão na preparação para a Crisma. E os dois livros estão baseados nas mesmas questões-chave da Bíblia e do YOUCAT.

O primeiro livro é dirigido diretamente aos crismandos do grupo de Crisma e esclarece, ao longo dos doze encontros, como será a pre-
paração para a Crisma.

No Livro do Catequista, por sua vez, encontram-se encontros de estudo completos que correspondem aos 12 capítulos do livro Pre-
paração para a Crisma (para os crismandos). Além disso, em cada capítulo existe um artigo de base teológica, que compartilha os 
conhecimentos necessários para os catequistas de Crisma. O resultado global é uma viagem com a companhia do YOUCAT, da Bíblia, do 
livro Preparação para a Crisma, do Livro do Catequista e dos momentos de formações e encontros de preparação, pois, mesmo com esses 
materiais, são necessários encontros para avaliações, planejamentos e troca de uns com os outros. Pois a Crisma faz parte da Igreja, 
que tem por objetivo caminhar unida. Pois somos uma Igreja permanentemente em missão.

Como este Livro do Catequista pode ser trabalhado

Tamanho do grupo
Para a organização dos encontros, são sugeridos grupos de oito a dez crismandos, que se reúnem regularmente com os mesmos obje-
tivos. Contudo, é importante avaliar cada realidade, pois há comunidades que têm menos, e outras que têm mais crismandos, e poucos 
catequistas. O importante é acolher bem a todos.

Material básico
A Bíblia, o YOUCAT e o YOUCAT: Preparação para a Crisma são os materiais necessários para estes encontros.

Material para os encontros de preparação para a Crisma
Foram preparados especificamente para vocês muitos materiais, desde cartões, imagens e fichas de trabalho. Esses instrumentos en-
contram-se no fim de cada capítulo. Assim, só é necessário copiar (xerocar) e recortar as folhas conforme forem precisando.

Suportes de trabalho e outros materiais
Sugerem-se, ao longo dos encontros, alguns materiais, objetos, filmes, entre outros que não podem estar neste livro. Assim, por exem-
plo, se é proposto um filme, será dado o link para ser baixado, copiado, comprado, assim como uma vela que terá que ser adquirida, 
entre outros.

Preparação
É muito importante que preparem bem os encontros de Crisma. Isso quer dizer que é preciso ler previamente os temas sobre os quais 
irão trabalhar, sendo necessário pesquisar na Bíblia e nos textos do YOUCAT que foram sugeridos e, claro, providenciar com antecedên-
cia o material de trabalho necessário para o encontro. Será muito complicado se perceberem que precisam de dez velas brancas apenas 
vinte minutos antes de começar o encontro. Por isso, é preciso preparar o encontro antes para providenciar o que for necessário.

A n t e s  d e  c o me ç a r

Introdução0
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Construção do Livro do catequista

Base teológica
O Livro do Catequista foi elaborado de maneira que, para cada encontro, haja uma introdução que explica o contexto 
geral do tema proposto. O que não for explicado na Base Teológica poderá ser esclarecido mais à frente, na planifi-
cação dos encontros de estudo. É no ponto Base Teológica que terá, em princípio, uma ideia sobre o conteúdo deste 
tópico.

Planificação dos encontros
À introdução seguem-se duas sugestões sobre a maneira como podem desenvolver o tema, de forma concreta, com 
o grupo. Podem, então, experimentar previamente os dois projetos para escolherem o que é mais adequado para o 
grupo. As noções teológicas, que são necessárias durante o encontro, são também discutidas brevemente.

Material
No fim de cada capítulo, encontra-se o material que foi preparado e no anexo o material da Crismatividade. Só é 
preciso copiar (xerocar) e recortar.

Preparação para a Crisma
Este Livro do Catequista é complementado pelo livro YOUCAT: Preparação para a Crisma. Todos os temas serão expli-
cados e, muitas vezes, até esclarecidos com um ou mais pontos de vista, além de indicações de outros materiais que 
poderão complementar este livro para deixar o encontro mais eficaz.

Sinais e símbolos

 1Cor 9,24-27  Referências à Bíblia
 203   Referências ao YOUCAT

O YOUCAT: Preparação para a Crisma oferece, na maior parte dos encontros de estudo, dois graus diferentes de exi-
gência para que as diversas faixas etárias possam estar em igualdade de circunstâncias. Aqui é necessário avaliar o 
que é mais adequado para o grupo.

 Muito fácil,                    mais elaborado,                    intermediário.

Por que é que vocês são importantes 
para estes encontros de preparação para a Crisma

Este Livro do Catequista oferece conhecimentos necessários, ideias e materiais para apoiar na tarefa de orientado-
res/animadores de um grupo de Crisma. Mas, mais importantes do que todo este material são vocês, os catequistas.

Vocês são o rosto da Igreja
Para os crismandos, vocês são o rosto visível dos encontros de Crisma e, por isso, também são o rosto da Igreja. Não 
subestimem a sua influência. Conseguirão impressionar os crismandos se, nos encontros, testemunharem sua fé com 
verdade. Mesmo que eles não fiquem imediatamente convencidos, terão na memória uma boa referência da doutrina 
da Igreja da qual vocês fizeram parte.

Deixem Jesus entrar no barco
Vocês têm toda a razão se acharem que é uma grande responsabilidade a missão que é pedida. Por isso não devem 
fazê-la sozinhos. Deixem Jesus entrar no barco. Tem tudo a ver com o seu Evangelho. Tudo tem a ver com seus ensi-
namentos, com sua própria vida, conforme nos revela o Evangelho. E sem Jesus nada funciona. Por isso é importante 
que rezem regularmente pelo seu grupo de Crisma, quer esteja tudo bem, quer não.
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Fortaleçam a sua própria fé
Nos encontros de preparação para a Crisma, é necessário partilhar com os crismandos para que eles avancem e bus-
quem em seus caminhos maior aproximação com Jesus. Por isso é bom que os catequistas renovem e fortaleçam a sua 
fé constantemente. Assim, é necessária a formação contínua, a participação nos encontros de formação promovidos 
pelas dioceses (paróquias e comunidades), editoras católicas, simpósios e seminários, entre outras iniciativas que 
lhes possibilite estar sempre atualizados. Também é muito importante se reunirem com os outros catequistas, prepa-
rarem os próximos encontros do YOUCAT em conjunto e trocarem ideias sobre os temas que serão tratados.

O que é importante nos encontros de estudo

Em cada encontro há um momento para a meditação da BÍBLIA, um momento para o estudo do YOUC AT 
e um momento para REFLE X ÃO E DEBATE. Na sequênc ia, será apresent ado de maneira explicat iva cada 
item.

Momento da Bíblia
Observação importante: É preciso que todos os crismandos tenham a Bíblia.
No momento dedicado à Bíblia, leiam em conjunto o texto correspondente retirado da Sagrada Escritura. É bom que 
todos os participantes tenham a mesma edição da Bíblia (sugere-se a Nova Bíblia Pastoral da Paulus, porque é a mes-
ma utilizada neste livro e tem uma linguagem acessível a todos os grupos), mas se preferirem usar versões diferentes, 
podem utilizar. Também é preciso que seja católica, para evitar comentários contrários à doutrina da Igreja; caso seja 
utilizada uma Bíblia de traduções não católicas, isso pode dificultar o entendimento do estudo e o Antigo Testamento 
pode ter livros a menos, assim como capítulos e versículos de alguns livros também reduzidos.

Leitura em conjunto
Sugere-se que um dos participantes leia o texto da Bíblia indicado enquanto os outros acompanham em silêncio. 
Depois convida-se um dos que estavam ouvindo para ler novamente o mesmo texto. É importante ajudar os crisman-
dos a prestarem atenção na leitura; por isso, pedir para cada um ler um versículo, ou ler até se cansarem, talvez não 
seja eficaz, porque ficarão mais preocupados com sua vez de ler do que com o texto todo, além de ficarem ansiosos. 
Caso seja difícil que algum crismando leia, o próprio catequista pode ler; no entanto, é preciso motivar, e talvez até 
preparar com eles momentos de leitura, que são parte essencial da Crisma e de toda vida cristã.

Comentários
Depois da leitura do texto, e antes de passarem ao ponto seguinte, deem oportunidade aos crismandos de fazerem 
comentários ou colocarem questões.

Momento YOUC AT
O momento YOUCAT funciona exatamente como o da Bíblia, porém com questões relacionadas ao YOUCAT. Também 
aqui cada crismando precisa ter o seu YOUCAT. Leiam o texto em conjunto (um lê e os demais acompanham), e deem 
oportunidades para que se façam comentários.

Reflex ão e debate
Possibilitar a discussão aberta
Este espaço serve para que os crismandos abordem e discutam entre si os textos lidos. Para que a discussão funcione, 
é importante que os crismandos possam expor os seus pontos de vista. Procurem motivar os participantes para que se 
dirijam com respeito uns aos outros, deixem os outros falarem e colocarem as suas opiniões. Isso funciona também 
para quando as opiniões e as ideias sobre a fé cristã apresentarem divergências.

Marcar abertamente a posição de cristão
É muito importante que deixem bem clara a posição do Catolicismo nesta questão, para que não existam dúvidas de 
que a Igreja não estaria tão certa nos seus fundamentos, como realmente está, e para que, de alguma forma, tudo 
seja esclarecido da forma correta.


