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Notas para o uso

O YOUCAT para crianças – Catecismo católico para pais e filhos – trata, em uma linguagem acessível ao público infantil, dos preceitos da 
fé católica como um todo, como no Catecismo da Igreja Católica (CIC), sem, no entanto, ter a preocupação de apresentá-lo em todos os 
detalhes, como lá. 

Este livro assume o formato de perguntas e respostas, oferecendo, para cada caso, uma resposta em linguagem infantil que é, ao mes-
mo tempo, autorizada pela fé católica. Leia as instruções a seguir, para entender melhor o funcionamento deste trabalho.

A parte inferior de cada página – que apresenta fundo colorido – apresenta informações aos pais, de modo a estimular uma conversa 
com a criança. Há também referências contínuas ao YOUCAT, em que há informações mais detalhadas. 

Ao final, há índices de nomes e de palavras que auxiliam a encontrar pontos específicos com facilidade.

Os símbolos e seus significados
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Prefácio 

do Papa Francisco

Queridas crianças, 
queridos pais,

Um menino canadense de oito anos 
perguntou-me uma vez: “O que fazia 
Deus antes de criar o mundo?”. Refle-
ti e então respondi: “Antes de Deus 
criar tudo, Ele amava. Isso é o que 
Ele fazia. Amava. Deus ama sempre. 
Antes de criar o mundo, nada fazia 
além de amar”.

Nas páginas do YOUCAT para crian-
ças, deparo-me com dúvidas que 
crianças lançam milhões de vezes 
a catequistas e pais. Por isso, con-
sidero-o tão útil quanto o grande 
Catecismo, em que você encontra 
respostas para as mais importan-
tes perguntas da vida: De onde vem 
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7do Papa Francisco

este mundo? Por que existo? Como 
e por que nele habitamos? O que 
acontece depois da morte? O YOU-
CAT para crianças é um Catecismo 
muito diferente do que fora usado 
por mim, pois é mais adequado às 
crianças, para que elas, juntamente 
com os pais, possam descobrir cada 
vez mais o amor de Deus.

Queridos pais, mantenham com 
vocês esse pequenino Catecismo e 
encontrem tempo para, em compa-
nhia de suas crianças, compartilhar 
página por página, ensinamento por 
ensinamento, pergunta por pergun-
ta. Ajudem seus filhos a descobrir o 
amor de Jesus. Isso os tornará fortes 
e corajosos. Confio a vocês o YOU-
CAT para crianças. Não se cansem 
de perguntar e responder sobre a 

fé. Não fiquem em silêncio quando 
as crianças os encherem de pergun-
tas, mas tenham força para também 
atuarem como transmissores da fé 
entre seus filhos. Sejam uma corrente 
viva, pois é de geração em geração 
que o Evangelho se torna possível 
em nossas famílias, comunidades e 
em nossa Igreja.

Eu os abençoo de todo o coração e, 
por favor, rezem por mim.
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