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   REGIONAL SUL 1 – SÃO PAULO 

   COMISSÃO PASTORAL PARA A ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA 

 

 

CATEQUESE E LITURGIA NO NOVO DIRETÓRIO PARA CATEQUESE 

 

 Ao longo deste ano a Comissão Regional para Animação Bíblico Catequético se propôs a 

resumir e apresentar em forma de vídeos o novo Diretório para a Catequese, promulgado pelo 

Pontifício Conselho para promoção da Nova Evangelização. Este último tema, catequese e liturgia, 

não faz parte deste resumo, mas é uma coletânea sobre o assunto no texto todo, pois, para se alcançar 

o objetivo de uma catequese mistagógica, é necessário ter a liturgia como princípio e fim de seu 

trabalho evangelizador. 

Logo na introdução do texto, no número 1, o Diretório diz que a catequese se relaciona com a 

liturgia e com a caridade para evidenciar a unidade constitutiva da nova vida emanada do Batismo, 

mostrando que a fé se expressa em um estilo de vida que deve caracterizar a existência dos 

discípulos de Cristo. A Liturgia, posta em paralelo com a caridade, é apresentada como parte da 

dimensão testemunhal dos discípulos de Cristo e uma ação que o caracteriza como tal. 

 Na comunidade cristã, a catequese, juntamente com os ritos litúrgicos, as obras de caridade e 

a experiência da fraternidade, inicia no conhecimento da fé e no aprendizado da vida cristã, 

favorecendo um caminho espiritual que provoca uma progressiva mudança de mentalidade e de 

costumes. A catequese iniciática está, assim, a serviço da profissão de fé, vista, em sentido litúrgico, 

como oração e manifestação, e comunitário, como prática e testemunho cristão. 

 

A RESTAURAÇÃO DO CATECUMENATO, FAVORECIDA PELO CONCÍLIO VATICANO II 

O catecumenato é um processo catequético-pastoral e evangelizador, mas também um itinerário 

litúrgico, de modo que deve ser entendido como verdadeira escola de “formação de toda vida cristã” 

(AG, nº 14). É um processo estruturado em quatro tempos ou períodos, com o objetivo de guiar o 

catecúmeno ao encontro pleno com o mistério de Cristo na vida da comunidade, e é, portanto, 

considerado um lugar típico de iniciação, catequese e mistagogia. Os ritos de passagem entre os 

períodos destacam a gradualidade do itinerário formativo do catecúmeno: 

➢ No pré-catecumenato: se realiza a primeira evangelização voltada à conversão e se 

explica o querigma do primeiro anúncio; 



 

 

➢ O tempo do catecumenato destina-se à catequese integral. A ele se chega através do 

Rito de Admissão, onde há entrega dos Evangelhos ao catecúmeno; 

➢ O tempo de purificação e iluminação oferece uma preparação mais intensa para os 

Sacramentos da Iniciação. Nesta fase o catecúmeno ingressa através do Rito da Eleição ou da 

Inscrição do nome e se prevê a “Entrega do Símbolo” e a “Entrega da Oração do Senhor” 

➢ E por fim, na Vigília Pascal, se celebra os Sacramentos da Iniciação Cristã e abre-se 

o tempo da mistagogia, caracterizada por uma vivência mais profunda da fé e participação na 

vida da comunidade. 

 

A INSPIRAÇÃO CATECUMENAL DA CATEQUESE 

A inspiração catecumenal da catequese não significa reproduzir, ao pé da letra, o catecumenato, mas 

assumir seu estilo e dinamismo formativo, respondendo também a necessidade de uma renovação 

mistagógica. Repropõe-se os principais elementos do catecumenato que, com discernimento, devem 

ser inculturados com coragem e criatividade: 

 Caráter pascal: no catecumenato tudo é orientado para o mistério da paixão, morte e 

ressureição de Cristo, ajudando os catequizandos a reler e viver os momentos mais intensos 

da própria vida como passagens pascais; 

 Caráter iniciático: o catecumenato é uma iniciação a fé que leva os catecúmenos à 

descoberta do mistério de Cristo e da Igreja. Uma catequese de inspiração catecumenal deve 

introduzir os catequizandos em todas as dimensões da vida cristã, ajudando-os a iniciar, na 

comunidade, sua jornada de resposta a Deus que o buscou; 

 Caráter litúrgico, ritual e simbólico: o catecumenato é tecido de símbolos, ritos e 

celebrações, que tocam os sentidos e afetos. A catequese, através do “uso de símbolos 

eloquentes” e “uma renovada valorização dos sinais litúrgicos” (EG nº 166) deve buscar 

tocar a sensibilidade dos catequizandos. 

 Caráter comunitário: o catecumenato é um processo que se realiza em uma 

comunidade concreta, por isso uma catequese nele inspirada deve integrar a contribuição dos 

diferentes carismas que a compõe:- catequistas, membros da pastoral litúrgica, grupos de 

ação caritativa e ministros ordenados, a fim de que se revele que a fé insere e põe o 

catequizando em relação a toda comunidade; 

 Caráter de conversão permanente e de testemunho: o catecumenato é um caminho 

de conversão e gradual purificação, enriquecido por ritos que marcam a aquisição de uma 

nova forma de existência e pensamento. A catequese, ciente de que a conversão é um 



 

 

processo que dura toda vida, deve educar os catequizandos a se descobrirem pecadores 

perdoados, valorizando os itinerários e ritos penitenciais e formativos, que favorecem a 

conversão e a reconciliação, que devem também ser percebidas no exterior; 

 Caráter de progressividade da experiência formativa: o catecumenato é um 

processo dinâmico e estruturado que acompanha a evolução gradativa do catecúmeno. Esse 

caráter evolutivo deve inspirar a Igreja a acompanhar pacientemente os catequizandos, 

respeitando os tempos reais de seu amadurecimento. 

 

A CATEQUESE A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO DA FÉ 

 A catequese está a serviço da educação permanente para a fé e em relação com as diversas 

dimensões da Vida Cristã, sendo a litúrgico-sacramental uma delas. Vejamos: 

 Catequese e Sagrada Escritura: principal fonte da catequese a Sagrada Escritura 

permite progredir na vida de fé e transmitir de forma vital a história da salvação; 

 Catequese, Liturgia e Sacramentos: a catequese está orientada para a celebração 

litúrgica. São necessárias tanto uma catequese que prepara para os sacramentos quanto uma 

catequese mistagógica que favoreça uma compreensão e uma experiência mais profunda da 

liturgia; 

 Catequese, Caridade e Testemunho: a catequese deve fazer ressoar o Evangelho, 

apresentando a caridade como parte integrante do anúncio, pois ela não é somente um sinal 

de aceitação do Evangelho, mas uma maneira privilegiada de ter acesso a ele. 

 

A LITURGIA AUXILIA NA BUSCA POR UMA CATEQUESE MISTAGÓGICA, POIS 

PROMOVE EXPERIÊNCIAS QUE TOCAM MENTES E CORAÇÕES 

 O encontro com Cristo envolve a pessoa em sua totalidade: coração, mentes, sentidos. Não 

diz respeito somente à mente, mas também ao corpo e, sobretudo, ao coração, neste sentido a 

catequese, que auxilia na interiorização da fé, dá uma contribuição insubstituível para o encontro 

com Cristo, se associando as demais dimensões da fé: as relações afetivas, a experiência litúrgico- 

sacramental, a vida comunitária e o serviço aos irmãos. 

 

A CATEQUESE DEVE INICIAR OS CATEQUIZANDOS NA PARTICIPAÇÃO DA 

CELEBRAÇÃO DO MISTÉRIO 

 Além de favorecer um conhecimento vivo do mistério de Cristo, a catequese também tem a 

missão de ajudar na compreensão e na experiência das celebrações litúrgicas. Por meio desta 



 

 

atividade, a catequese ajuda a compreender a importância da liturgia na vida da Igreja, inicia à 

consciência dos sacramentos e à vida sacramental, especialmente ao sacramento da Eucaristia, fonte 

e ápice da vida e da missão da Igreja. Os sacramentos celebrados na liturgia, são um meio especial 

que comunicam plenamente Àquele que é anunciado pela Igreja. 

 A catequese também educa para atitudes que as celebrações da Igreja exigem: a alegria pelo 

caráter festivo das celebrações, o sentido comunitário, a escuta atenta da Palavra de Deus, a oração 

confiante, o louvor e a ação de graças e a sensibilidade aos símbolos e sinais. Por meio da 

participação consciente e ativa nas celebrações litúrgicas, a catequese educa à compreensão do ano 

litúrgico, verdadeiro mestre da fé, e do significado do domingo, dia do Senhor e da comunidade 

cristã. 

 

A LITURGIA COMO FONTE ESSENCIAL DA CATEQUESE DA IGREJA 

 A liturgia é uma das fontes essenciais e indispensáveis da catequese da Igreja, não só porque 

através da liturgia a catequese pode colher conteúdos, linguagens, gestos e palavras da fé, mas, 

sobretudo porque elas pertencem uma à outra no próprio ato de crer. 

 A liturgia é um elemento constitutivo da Tradição: é o lugar privilegiado da catequese do 

povo de Deus. Isso não deve ser entendido que a liturgia deve perder o seu caráter celebrativo e ser 

transformada em catequese ou que a catequese seja supérflua. Embora ambas mantenham as suas 

especificidades, deve-se reconhecer que a liturgia é o ápice e fonte da vida cristã. A catequese recebe 

seu fundamento a partir de um primeiro encontro afetivo do catequizando que celebra o mistério e 

tem sua plena realização quando ele participa da vida litúrgica da comunidade, portanto não é 

possível pensar na catequese apenas como preparação para os sacramentos, pois ela e a liturgia são 

inseparáveis e se alimentam mutuamente. 

 

A LITURGIA E O ITINERÁRIO MISTAGÓGICO DA CATEQUESE 

 O encontro vivo e persuasivo com o Cristo anunciado por testemunhas autênticas é 

determinante para a catequese, portanto àquele que introduz aos mistérios é, antes de tudo, uma 

testemunha. Este encontro tem sua fonte e seu ápice e na celebração da Eucaristia e se aprofunda na 

catequese. 

 O itinerário mistagógico é uma exigência catequética e sua estrutura se fundamenta na 

experiência cristã, devendo três elementos serem destacados: 

 A interpretação dos ritos à luz dos eventos salvíficos: os mistérios da vida de Jesus, 

sobretudo seu mistério pascal, são lidos em conformidade com a Tradição e postos em 

relação com todo percurso veterotestamentário; 



 

 

 A introdução ao sentido dos sinais litúrgicos: a catequese, para ser mistagógica, 

deve despertar e educar a sensibilidade dos fieis à linguagem dos sinais e dos gestos, que, 

unidos à palavra, constituem o rito; 

 A apresentação do significado dos ritos para a vida cristã em todas as suas 

dimensões, para evidenciar o elo entre a liturgia e a responsabilidade missionária dos fiéis, 

além de fazer crescer a consciência de que a existência dos fieis é gradualmente transformada 

pelos mistérios celebrados. 

 

A CATEQUESE DO ANO LITÚRGICO 

 A catequese e a liturgia criam uma maneira peculiar de ler e interpretar as escrituras. Isso se 

caracteriza por uma apresentação unitária da pessoa de Jesus por meio de seus mistérios, que são 

celebrados nas diversas festas do ano litúrgico. 

 

A LINGUAGEM LITÚRGICA 

 A catequese exprime-se em uma linguagem própria que é expressão da fé da Igreja. A 

linguagem catequética é composta pelo conjunto de diversas outras: 

➢ Linguagem bíblica; 

➢ Linguagem simbólico-litúrgica; 

➢ Linguagem doutrinal; 

➢ Linguagem perfomática. 

Cada uma delas deve ser explorada para o bom desenvolvimento da missão catequética da Igreja, 

sobretudo a simbólico- litúrgica, pois, apesar da tentativa de explorar os símbolos e ritos litúrgicos 

nos encontros, são nas celebrações dos sacramentos e na vivência do ano litúrgico, que realmente 

esta linguagem é vivida em sua plenitude. 

 

AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E A LITÚRGIA 

 As pessoas com deficiência são chamadas à plenitude da vida sacramental, mesmo na 

presença de transtornos graves. Os sacramentos são dons de Deus e a liturgia, mesmo antes de ser 

racionalmente compreendida, precisa ser vivida: ninguém pode, portanto, recusar os sacramentos às 

pessoas com deficiência. A comunidade que sabe descobrir a beleza e a alegria da fé desses irmãos 

torna mais rica. Por isso, são importantes a inclusão pastoral e o envolvimento na ação litúrgica, 

especialmente na dominical (SCa, nº 58). 

 



 

 

PALAVRA E SACRAMENTO ENTRELAÇADOS NA LITURGIA 

 

 “No dinamismo da Evangelização, àquele que acolhe o Evangelho como Palavra que salva, 

normalmente, o traduz nestas atitudes sacramentais” (EN nº 23) 

 Quando se supera a contraposição entre Palavra e Sacramento, compreende-se que o 

ministério da Palavra é indispensável ao ministério dos Sacramentos. Seu entrelaçamento alcança a 

máxima eficácia na liturgia, sobretudo na Celebração Eucarística, que revela o significado 

sacramental da Palavra de Deus. “Palavra e Eucaristia correspondem-se tão intimamente que não 

podem ser compreendidas uma sem a outra: a Palavra de Deus se faz carne sacramentalmente no 

evento Eucarístico” (VD, nº55). 

 

CATEQUESE, LITURGIA E PIEDADE POPULAR 

 A catequese deve ter o cuidado de apreciar a força evangelizadora das expressões da piedade 

popular, integrando-as e valorizando-as em seu processo formativo e deixando-se inspirar pela 

eloquência natural dos ritos e dos sinais do povo em relação à custódia da fé e a sua transmissão de 

uma geração para outra. 

 Interpretando com sabedoria os elementos constitutivos das práticas devocionais e 

reconhecendo o valor dos preciosos aspectos, a catequese mostra sua ligação com a Escritura e a 

liturgia, especialmente com a Eucaristia dominical, de modo que levem a um sentido de 

pertencimento eclesial mais forte, autêntico testemunho cotidiano e uma caridade efetiva para com 

os pobres. 

 

CATEQUESE E LITURGIA NA ERA DIGITAL 

 A catequese na era digital será personalizada, mas nunca um processo individual: do mundo 

individualista e isolado das mídias sociais se deve passar à comunidade eclesial, lugar na qual a 

experiência de Deus se realiza em comunhão e partilha da vivência. Não se pode subestimar o poder 

da liturgia na comunicação da fé e na introdução à experiência de Deus. A liturgia compõe-se de 

uma pluralidade de códigos comunicativos que apelam a interação dos sentidos (sinestesia) para 

além da comunicação verbal. Portanto, é necessário redescobrir a capacidade da liturgia, para 

expressar os mistérios da fé. 


