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APRESENTAÇÃO

Querida(o) amiga(o), caminhar é preciso.

“Não pode haver verdadeira evangelização sem o anúncio explícito 
de Jesus Cristo como Senhor” (EG, 110).

Segundo a Exortação Apostólica “A Alegria do Evangelho”, o primei-
ro anúncio ou querigma deve ocupar o centro da atividade evange-
lizadora.

Em nossos lábios, deve ressoar sempre o primeiro anúncio: “Jesus 
Cristo ama-te, deu a sua vida para te salvar e agora vive contigo to-
dos os dias para te iluminar, fortalecer, libertar” (EG, 164).

Com efeito, escreve o papa Francisco: “Nada há de mais sólido, mais 
profundo, mais seguro, mais consistente e mais sábio que esse anún-
cio... É o anúncio que dá resposta ao anseio de infinito que existe em 
todo coração humano” (EG, 165).

Caminhamos sempre ao encontro de um sentido para nossa vida. 
Buscamos uma experiência de fé que nos faça capazes de caminhar 
com segurança e saciar os anseios do nosso coração.

Queremos iniciar esse caminho com você, partindo do querigma. 
Este é o momento em que desejamos lhe falar bem perto do coração 
sobre a pessoa de Jesus Cristo. Queremos ajudá-lo a encontrar um 
caminho para saciar sua sede, voltando o nosso olhar para o encon-
tro de Jesus com a samaritana no poço (Jo 4,5-42).
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Nossa proposta neste livro é inspirada na leitura orante de forma 
celebrativa. Com isso, contamos que, para estes encontros, se tenha 
a presença da comunidade, dos introdutores, dos catequizandos e 
seus familiares.

O querigma tem como objetivo o encontro pessoal e comunitário 
com Jesus Cristo e o despertar para o seu seguimento.

Acreditamos que nenhuma resposta deve ser dada sem que antes 
passe pela experiência orante do coração que tem sede de Deus. So-
mos movidos pelo desejo de encontrar em Jesus um caminho de vida. 
Por isso, nossa resposta ao chamado se dá no seguimento, no passo 
a passo, no dia a dia, caindo e levantando, começando e recomeçan-
do, encontrando e despedindo... Responder ao chamado do Mestre 
é trilhar um caminho sem fim, pois, nos passos do Mestre, fazemos a 
experiência do amor que se dá a cada dia. 

Temos a alegria de anunciar o Evangelho com a certeza de que quem 
acolhe a mensagem querigmática se afasta da tristeza. 

Caminhe e experimente a alegria de ser discípulo(a) de Jesus Cristo!

Que Maria, Mãe e discípula, ilumine os seus passos. 

Seus irmãos e irmãs da Associação de Fiéis do 
Centro de Formação Permanente – CEFOPE

Os autores
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ORIENTAÇÕES

3 A proposta para o Itinerário de Catequese com Adultos foi 
pensada para ter início na Páscoa da ressurreição do Senhor, se-
guindo até a Páscoa do ano seguinte, ou seja, pelo menos um 
ano de itinerário, passando pelos quatro tempos: tempo do que-
rigma, tempo da catequese, tempo da purificação e iluminação e 
tempo da mistagogia.

3 A comissão de iniciação à vida cristã convide os membros da comu-
nidade, o introdutor, os catequizandos e suas famílias para partici-
parem destes encontros. Marque com antecedência dia e hora.

3 Este livro sobre o querigma com adultos está organizado a partir 
de diálogos celebrativos, divididos entre animador e leitor, que 
podem ser distribuídos entre os catequizandos, os catequistas, os 
membros da comunidade e as famílias.

3 Prepare o espaço do encontro. O ambiente deve ser agradável 
para que todos se sintam bem e para que haja verdadeiro clima 
de oração e celebração.

3 Os encontros podem ser realizados na comunidade ou nas casas 
dos catequizandos.

3 No espaço do encontro, prepare uma mesa com toalha, vaso 
com flores, vela acesa e a Bíblia aberta.

3 Prepare o tema do dia. Distribua as tarefas entre os participantes 
e lembre-se de sempre, ao final de cada encontro, preparar o 
encontro seguinte.
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3 As leituras e os cantos devem ser escolhidos e ensaiados com 
antecedência. Quem for animar ou fazer as leituras deve ter voz 
clara e forte. É importante que sejam novos leitores a cada en-
contro, para que muitos participem.

3 Utilize cantos conhecidos.

3 Para bem dinamizar o encontro, os textos devem ser enriqueci-
dos com muita partilha.

3 Providencie, se possível, um violão ou outro instrumento para 
acompanhar e animar os encontros.

3 Seja espontâneo e criativo para dar maior brilho aos encontros.

3  Seria interessante organizar um lanche para confraternização no 
último dia ou ao final de cada encontro. Perceba a realidade do 
seu grupo e veja o que melhor lhe convém.
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O QUE É QUERIGMA?

Em linhas gerais, podemos entender o querigma como primeiro 
anúncio. Significa o ato de proclamar, de anunciar um grande 

acontecimento: a espera e, ao mesmo tempo, a chegada entre nós 
da salvação realizada em Jesus Cristo. Outro sentido que lhe pode-
mos atribuir é o conteúdo dessa pregação que está no mistério da 
morte e ressurreição de Jesus e sua presença entre nós.

O papa Francisco nos alerta de que não pode haver verdadeira evan-
gelização sem o anúncio claro de Jesus. Assim, há a necessidade de 
um anúncio jubiloso, paciente e progressivo de sua morte e ressurrei-
ção (cf. EG 163-165).

É preciso ficar claro que o anúncio do querigma não está tanto no 
conteúdo do que se fala, mas sim no modo como se faz a proclama-
ção, o anúncio da mensagem. Desejamos anunciar Jesus, Filho de 
Deus, que nos ama e quer a nossa salvação. 

Desejamos oferecer, com uma linguagem adequada aos anseios da fase 
adulta, a Boa Notícia do amor de Deus a cada um de seus filhos e filhas, 
que se torna concreto na salvação em Jesus Cristo. “Deus amou tanto o 
mundo que enviou seu Filho Unigênito para que todo aquele que Nele 
crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3,16), e “enviou o Espírito 
Santo aos nossos corações pelo qual clamamos ‘Abba, Pai!’” (Gl 4,6).

Neste anúncio, o Senhor nos faz um convite – “Convertam-se e creiam na 
Boa Notícia” (Mc 1,15) – e espera a nossa resposta, isto é, a nossa adesão.


