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Bem-vindo(a) estimado(a) catequista, à versão atualizada do manual 
de catequese Nossa vida com Jesus!

A Diocese de Joinville assumiu (2009) com decisão, coragem, 
criatividade e alegria, uma catequese de iniciação cristã, de inspiração 
catecumenal, um processo que leva as pessoas a colocarem-se em 
contato vivo e dinâmico com Jesus Cristo, num profundo mergulho na 
vida cristã. Dentro desse processo, a catequese não realiza apenas 
mudanças metodológicas, mas reveste-se de um verdadeiro “novo 
paradigma” (cf. Documento de Aparecida, n. 294). 
Nesta edição, além dos avanços no layout, em relação à faixa etária 
que propomos trabalhar, foram acrescidas caixas com indicação 
para o Catecismo da Igreja Católica, indicações de músicas e orações 
pertinentes aos temas. 
Respondendo ao anseio e ao pedido de tantos padres, coordenadores 
e catequistas, foi desenvolvido um bloco de encontros especiais na 
quarta etapa do itinerário de iniciação cristã, a Mistagogia. 
A proposta é que possamos desenvolver com nossas crianças e 
pré-adolescentes, após a recepção do sacramento da Eucaristia, 
um período de profundo mergulho na vida de Cristo e da Igreja, 
preparando para a entrada na catequese de crisma, de forma contínua. 
São encontros para o percurso de um ano, disponíveis para os 
catequizandos no volume II, e para o catequista, dentro deste manual. 
Assim, os sacramentos da Eucaristia e da crisma estarão mais 
vinculados pela preparação, e estaremos presentes com nossas 
crianças nessa faixa etária da vida que é “atropelada” pelo volume de 
informações e, por que não dizer, de desinformações quanto à fé. 
A presença da comunidade cristã, neste tempo, como fonte e meta da 
educação da fé, é lugar privilegiado de iniciação cristã.
A iniciação aqui proposta é um processo dinâmico e progressivo, 
com ligações entre as etapas da iniciação, conhecimento doutrinal, 
experiência de fé e vivências entre os grupos de catequizandos e 
também com a comunidade. 
O manual é uma das ferramentas para auxiliá-lo na caminhada catequética, 
mas ele não substitui o catequista. A catequese precisa de você!

Dom Francisco Back
Bispo da Diocese de Joinville
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Iniciar um caminho novo
A catequese está desafiada a uma permanente atualização. “Num mundo cada vez mais 
descristianizado, em que os valores evangélicos estão cada vez mais ausentes, a iniciação 
cristã, por meio de uma catequese de inspiração catecumenal, torna-se cada vez mais 
urgente e necessária. Para este novo processo catequético, precisamos investir na formação 
de catequistas que sejam verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, conhecedores de sua 
Palavra, missionários do Reino e capazes de celebrar a sua fé. Nesse processo, a presença 
da comunidade cristã, como fonte e meta da educação da fé, é o lugar privilegiado dessa 
iniciação cristã.”

Esse novo paradigma parece ser a resposta para antigos problemas com os quais 
convivemos há muito tempo. Esses problemas desafiam-nos a encontrar caminhos e 
soluções. Os resultados do trabalho realizado até aqui se confrontam com fatos que nos 
impressionam, mas impulsionam-nos a um novo agir, a uma mudança de métodos e a 
um avanço no conteúdo.

O QUE CONSIDERAMOS DIFICULDADES NA NOSSA REALIDADE:

• A catequese ainda é assumida e vista como escola;
•  Temos uma massa de cristãos que participam das nossas comunidades sem a 

consciência clara da vida cristã;
• A catequese ainda é vista como tarefa exclusiva da catequista;
•  Falta clareza metodológica e organizacional em nossa catequese;
•  Continuam separadas a liturgia e a catequese;
•  A globalização, como fenômeno atual, se por um lado conecta-nos com o mundo e as 

culturas, por outro, rouba-nos a possibilidade de aprofundar valores como a religião, a 
ética, a solidariedade, o respeito ao próximo, à natureza e a orientação para Deus;

•  As catequistas precisam de melhor formação;
•  Quanto ao cultivo da arte como meio de exprimir a fé da comunidade, ainda sabemos pouco 
sobre como utilizar estes meios: música, dança, artes plásticas e outras expressões, que 
podem colaborar para a transmissão do Evangelho e a vivência da fé;

•  Falta também espaço físico adequado, material didático e envolvimento da comunidade 
no processo evangelizador;

•  Nossas comunidades paroquiais não acompanham a evolução tecnológica e 
metodológica com a qual os(as) catequizandos(as) estão em contato no cotidiano, pela 
internet ou pela TV;

•  Existe uma ruptura entre os sacramentos e o testemunho cristão;
•  Há sinais concretos de que a preocupação da família quanto à vida de fé que oferece 

aos seus filhos é pouco consistente, incipiente e não processual;
•  Permanece a distância ou mesmo a ruptura entre os sacramentos da iniciação cristã.
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Catecumenato: uma resposta para o nosso tempo
O que é o catecumenato? Como funciona? Por que o catecumenato apresenta-se como 
um caminho de superação das dificuldades constatadas? Por que a Igreja propõe esse 
caminho para a catequese?
Catecumenato é o nome que se dá ao processo de iniciação cristã. É um modelo 
de catequese que perdurou até o século V. Incluía uma longa preparação para os 
sacramentos, promovendo a adesão a Jesus Cristo e à Igreja. Tinha a vantagem de ser um 
processo contínuo, progressivo e dinâmico, marcado por etapas. O catecumenato incluía 
ritos e celebrações que conduziam à experiência do mistério de Deus. Ele envolvia toda 
a comunidade, tinha caráter educativo e doutrinal e também promovia a experiência e o 
compromisso. O catecumenato, depois de muito tempo em desuso, foi restaurado pela 
Igreja, em 1972, pela promulgação do Ritual de Iniciação Cristã de Adultos (RICA). Hoje é 
fonte de inspiração e itinerário para toda a catequese.
Sendo inspiração para toda a catequese, o catecumenato apresenta-nos um método 
marcado por etapas e celebrações. As etapas são como um itinerário, um caminho que 
conduz os catequizandos, a comunidade, as famílias e os ministros ao núcleo da fé.  
Esse caminho pode ser descrito graficamente assim:

ITINERÁRIO DE INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ

Pré-catecumenato: é o momento do primeiro anúncio, em vista da conversão, quando se 
explicita o carisma (primeira evangelização) e se estabelecem os primeiros contatos com a 
comunidade cristã;
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Catecumenato: é destinado à catequese integral, à prática da vida cristã, às celebrações 
e ao testemunho da fé;
Tempo da purificação e iluminação: é dedicado a preparar mais intensamente o espírito 
e o coração do catecúmeno, intensificando a conversão e a vida interior; nessa fase, os 
catecúmenos recebem os sacramentos da iniciação: batismo, confirmação e Eucaristia;
Tempo da mistagogia: visa ao progresso no conhecimento do mistério pascal, por meio 
de novas explanações, sobretudo da experiência dos sacramentos recebidos, 
e ao começo da participação integral na comunidade.

A NOSSA CATEQUESE INSPIRADA PELO PROCESSO CATECUMENAL

Conforme nos ensinam o RICA e o Diretório Nacional de Catequese (2005, n. 45-50),  
as etapas do processo catecumenal aplicam-se a qualquer tipo de catequese pós-batismal, 
levando-se em conta que a catequese refere-se aos já batizados, e o catecumenato 
aos não batizados (catecúmenos). A inspiração catecumenal vai ajudar a transformar 
a catequese em processo mais dinâmico e integral, envolvendo toda a comunidade e 
colaborando para que toda ela possa crescer nesse caminho.
A Igreja indica-nos esse caminho catecumenal porque nosso processo de crescimento na 
fé é permanente; os sacramentos alimentam esse processo e têm consequências na vida. 
Diante da importância de assumir uma catequese de feição catecumenal, é necessário 
rever, profundamente, não apenas a preparação para o batismo, a Eucaristia, a crisma, 
o matrimônio, a catequese de adultos e outros semelhantes, mas todo o processo de 
catequese em nossa Igreja, para que se pautem pelo modelo do catecumenato.

Vejamos, a seguir, as vantagens deste modelo:
• A ligação entre liturgia e catequese;
•  O envolvimento de toda a comunidade no processo catequético;
•  O caráter processual, dinâmico e progressivo;
•  A ligação entre as etapas da iniciação: batismo, crisma e Eucaristia são celebrações de 

um processo único;
•  O conhecimento doutrinal ligado à experiência da fé;
• A exigência do testemunho: da comunidade, com todos os seus envolvidos, é exigida 
uma conversão diante do processo catequético de inspiração catecumenal;

• O envolvimento da pessoa inteira;
• Um processo contínuo: a catequese, inspirada pelo catecumenato, leva-nos a assumi-
la como processo que não se interrompe com a celebração de cada sacramento da 
iniciação, mas que continua como exigência da vida cristã.

EM BUSCA DE UMA CATEQUESE NOVA

Depois de tomar um conhecimento básico a respeito do processo catecumenal e da sua 
inspiração para a nossa catequese, precisamos saber como vamos fazer isso acontecer. 
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Já sabemos que essa proposta é uma grande resposta para muitas dificuldades que 
encontramos no ministério catequético. Mas não basta. Precisamos dar passos concretos 
para realizar esse caminho e para buscar um crescimento comum e ordenado para a 
catequese em nossas comunidades.

O manual
O manual é muito importante na primeira fase de implantação da catequese de 
inspiração catecumenal. Ele contém os roteiros para os encontros, as celebrações e 
entregas, a explicação do método de trabalho, o esclarecimento de dúvidas, propostas 
de formação e conteúdo para o bom desempenho dos encontros e de todo o processo 
catequético de inspiração catecumenal. Convém ressaltar que o manual precisa 
ser assumido por todos, ser conhecido, lido, divulgado e estudado pelos padres, 
coordenadoras de catequese, catequistas, pais, padrinhos, catequizandos e toda a 
comunidade.

O planejamento
Planejar é fazer planos. É estabelecer metas, objetivos. É saber o que se busca e aonde 
se quer chegar. É medir o tempo e calcular os prazos. É controlar as falhas e, se possível, 
prevê-las. É vibrar com os acertos e comemorar os ganhos. Planejar é o melhor caminho 
para fazer algo dar certo. Sem o planejamento, o trabalho fica entregue ao sabor da 
sorte, do improviso, das surpresas. Isso não é bom para a catequese. Por ser uma área 
vital da pastoral da Igreja, a catequese precisa de planejamento. Sobretudo quando se 
operam grandes mudanças, o planejamento torna-se fundamental, imprescindível. Para 
realizar o planejamento, sugerimos algumas ações concretas:
• Leitura do manual: o conhecimento pessoal e a intimidade com o texto são importantes 
para o sucesso da proposta.

• Confecção de um calendário: o calendário supõe o conhecimento do número de 
encontros, a necessária coincidência de algumas etapas com o ano litúrgico, a previsão 
de feriados e também a ocorrência de celebrações ao longo do ano.

• Inscrições: para descaracterizar o modelo “escola”, sugerimos trocar a expressão 
matrículas por inscrições; planejar e comunicar o calendário das inscrições com 
antecedência; fazer um dia festivo no início das inscrições (convidar outras pastorais 
para ajudar a preparar uma tarde de brincadeiras, de acolhimento). Dessa forma, 
quando as famílias inscrevem seus filhos, a comunidade está em festa para acolhê-los. 
É importante passar para as crianças a nossa alegria com a chegada delas à catequese.

• Visitas: depois de feitas as inscrições, de forma organizada, as catequistas visitam a 
família do catequizando. Assim, têm a oportunidade de iniciar a construção de vínculo 
de amizade, acolhimento e compromisso com a família. A catequista vai conhecer 
um pouco mais da história do seu catequizando. Isso permite mais engajamento e 
comprometimento deste com a catequese. Na visita, a catequista, como missionária da 
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Igreja, ouvirá e poderá perceber as necessidades e os cuidados de que aquela família 
precisa. Identificando qualquer necessidade, poderá acionar as demais pastorais ou 
movimentos para assisti-la.

• Encontro de formação com os pais: antes dos encontros de catequese com os 
catequizandos, são propostos alguns encontros dirigidos aos pais e responsáveis. Cada 
um dos encontros terá o objetivo claro de mostrar e apresentar o método que vai ser 
vivenciado na catequese. Dessa forma, dá-se a oportunidade para que as famílias 
entendam e possam assumir junto o compromisso, apoiando as ações que vão ajudar a 
desenvolver os filhos e filhas na caminhada da catequese.

• Encontros de formação dos catequistas: a formação é outro ingrediente que não 
pode faltar, uma vez que ela vai possibilitar o conhecimento e o aprofundamento da 
catequese de inspiração catecumenal. Padres, coordenadoras, catequistas, equipes 
de liturgia, pais, padrinhos e introdutores devem, cada um a seu tempo e a seu modo, 
buscar a formação para o processo catecumenal. É importante que se conheça o Ritual 
de Iniciação Cristã de Adultos (RICA), o Diretório Nacional de Catequese (DNC) e o 
Manual de Catequese. Além disso, uma boa formação litúrgica e o conhecimento do 
método da leitura orante são fundamentais para o bom funcionamento dos encontros 
e de todo o itinerário proposto no manual. Também a comunidade necessita ser 
informada e formada para acolher e aderir a esse novo modelo catequético.

• Preparação das celebrações: a preparação das celebrações supõe conhecimento do 
que se celebra, divisão de tarefas, tempo e formação para que ocorram da melhor 
forma possível. O grupo de catequistas e o padre devem solicitar a colaboração e a 
participação da equipe de liturgia. O trabalho conjunto de preparação das celebrações 
vai resultar em momentos litúrgicos significativos para todos.


