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Disse-lhe Jesus: Eu sou a 
ressurreição e a vida; quem 
crê em mim, ainda que esteja 
morto, viverá. (Jo 11, 25)

Catequista, leitor(a), seja mais que bem-vindo à 
15ª edição da revista Sou Catequista! Este número, 
o segundo de 2016 e que compreende os meses de 
abril e maio, quer ser novamente subsídio para a 
sua missão.

Nas próximas páginas você terá acesso a um 
material incrível que conta com depoimentos 
belíssimos, artigos de formação e de muita 
reflexão a respeito dos tempos que vivemos.

Em nome de toda a equipe da revista Sou 
Catequista, espero que o Cristo Ressuscitado, 
Salvador do mundo, seja uma presença constante 
em sua vida, abençoando você e toda a sua família 
rumo a uma conduta fraterna e combatente no que 
tange as injustiças deste mundo.

Tenha uma ótima leitura e, por favor, reze por mim.

Luiz Guilherme Martins, 
Coordenador editorial

Editorial

Nossa equipe tem se dedicado 
bastante para trazer de presente a 
você uma revista tão caprichada.

E o que pedimos em troca?
curta a nossa fanpage e divulgue este 

trabalho ao máximo de pessoas.

Pedimos apenas que

#COMPARTILHE,
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Está chegando a primeira 
revista digital exclusiva sobre

VOCAÇÕES



AVALIE E DEIXE O SEU
COMENTÁRIO SOBRE O
APLICATIVO NA APPSTORE:

                                < CLIQUE AQUI

A SUA AVALIAÇÃO NOS AJUDA A 
MELHORAR DE POSIÇÃO NO RANKING 
E TER MAIS DESTAQUE NAS LOJAS.

AJUDE-NOS A CHEGAR
A MAIS CATEQUISTAS!

Perfeito! Simplesmente 
o melhor aplicativo para 

catequistas!
Maxwell Ferreira

A qualidade do material 
da revista Sou Catequista 

é excelente! Parabéns a 
todos os envolvidos com a 

publicação!
Rodrigo Souza

O trabalho de vocês é tudo o 
que eu precisava para tornar 
mais dinâmicos os encontros 

de catequese onde moro. 
Deus abençoe os editores e 

colunistas!
Borges Benvenutti

Aplicativo muito bom e 
informativo! É um apoio 

muito bom para a catequese!
Rayanny Cordeiro

10NOSSOS LEITORES



Que bênção é poder contar 
com o apoio da Sou Catequista! 
Gostei muito da revista, vale a 
pena baixar. E ainda é gratuita.
Gisele Gatti

Existe aqui um grande 
compromisso com o conteúdo. 
Recomendo a revista Sou 
Catequista a todos os 
catequistas do Brasil!
Roberval de Lima

Inovadora, a revista Sou 
Catequista! Não há na loja de 
apps um subsídio melhor para 
os catequistas. Deus abençoe o 
trabalho feito por vocês!
Paolo Henrique Cruz

NOSSOS NÚMEROS

61.800 
assinantes

4.350.000 
visualizações de páginas

24.350
seguidores no Facebook

4.900
visitantes únicos/dia no site

ENVIE SUA
MENSAGEM PARA
contato@soucatequista.com.br
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A Editora Ave-Maria, em parceria com nossa revista, 
está sorteando o livro "O Detetive Católico".

Para participar, responda a pergunta: 
Em sua Catequese, qual é a principal dúvida 

questionada pelos seus catequizandos?
A sua resposta deve ser publicada como 

comentário dentro da página de promoção do 
desafio, disponível em nosso site oficial 

www.soucatequista.com.br 
Lembrando que os textos escritos em nossa página no Facebook serão invalidados.

Nossa equipe analisará todas as respostas e 
o resultado será anunciado no dia 20/6, 

em nosso site e no Facebook.



SOU 
CATEQUISTA

POR AMOR
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POR THAMIRIS PEREIRA



A Paz de Jesus e o amor de Maria.

Eu me chamo Thamiris, tenho 26 anos, 
moro em Almirante Tamandaré-PR e sou 
catequista há seis anos na Paróquia Anjo da 
Guarda da Arquidiocese de Curitiba.

Vou contar um pouco da minha história, da relação de amor entre eu e a catequese.

Cresci em uma família muito católica, enfrentamos muitas chuvas e frio para ir às sextas-
feiras a missas de adoração ao Santíssimo. Iniciei a catequese, fiz 1ª Eucaristia e Crisma.

Quando criança, adorava ir para a catequese, principalmente na 3ª etapa (3º livro) ref. A 
preparação para Eucaristia, pois aí que aprendi e descobri o verdadeiro amor de Deus por nós.
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Mas, quando entrei na faculdade, minha vida mudou, 
arrumei um namorado e com apenas oito meses de 
namoro engravidei e não queria ser mãe solteira. Então 
resolvi ir morar com ele na mesma casa que seus pais. 
Se deu certo? Não, não deu certo.

Pelo fato de ele ser filho único homem a mãe é 
superprotetora e qualquer coisa era motivo para 
desavenças entre eles, por causa de mim. Nessa altura, 
já não ia mais à igreja, só de vez em quando.

Pelo fato de a mãe dele não gostar de mim e 
desentendimentos constantes fui ficando nervosa e 
sem vontade de conversar com ninguém, até que um dia 
aconteceu... Um mês e meio depois de mudar para casa 
deles perdi o bebê, estava no terceiro mês de gestação. 
Mesmo após a perda do bebê continuei morando lá, com 
a promessa de que meu “namorido” iria arranjar uma 
casa para a gente. Passou o tempo e fui percebendo que 
aquela vida não era o que eu tinha sonhado para mim. 
Meu sistema nervoso já estava pedindo ajuda, cheguei a 
parar duas vezes no hospital. 

Na madrugada da Sexta-feira Santa de 2010 passei mal 
e acordei com o rosto torto, tive paralisia facial do lado 
direito, não conseguia beber água e nem me olhar no 
espelho, o corpo todo doía.

Fui a dois médicos e eles me disseram que foi decorrência 
de muito nervoso que tinha passado. Quando escutei 
aquilo, decidi que mudaria minha vida e foi o que fiz.

QUANDO 
ENTREI NA 

FACULDADE, 
MINHA VIDA 

MUDOU...

" 
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"      EU SABIA 
QUE ELE IRIA 
ME ENVIAR 
A MISSÃO 
CERTA...

Em maio do mesmo ano, após uma 
discussão por telefone, decidi voltar para 
a casa dos meus pais, mas tinha medo 
da reação deles. Mas, como dizem, pais 
nos amam em qualquer condição. Voltei 
a morar com eles e continuei a fazer meu 
tratamento, para melhorar da paralisia, 
porém, o que me preocupava era meu olho, 
pois tenho um problema que não tem cura e 
devido ao que me tinha acontecido poderia 
prejudicar a visão. Foi a partir daí que 
percebi que Deus me ama. 

Voltei a frequentar a igreja com meus pais 
e pedia muito a Deus para que curasse meu 
olho, pois somente Ele sabia de todo o meu 
sofrimento e fiz a promessa que se fosse 
curada iria trabalhar na casa do Pai em 
forma de agradecimento. Fiz meu pedido 
em junho/julho de 2010.

Semanas depois voltei ao médico para 
ver meu olho e, para minha surpresa, o 
meu olho estava melhor e eu não iria mais 
precisar usar o tampão, apenas cuidar 
com colírios. Saí do consultório chorando 
pela graça que tinha recebido e então era 
trabalhar para Deus. Eu sabia que Ele iria 
me enviar a missão certa.
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Dias depois, encontrei a filha da 
coordenadora da catequese no ônibus e ela 
me perguntou: “Thamiris, você não sabe de 
ninguém que queira dar catequese? Minha 
mãe está precisando...”. Quando ouvi isso 
nem pensei muito e respondi “Eu!”, pois 
sabia que era a missão que Deus tinha para 
mim.

Assumi uma turma de 2ª etapa, mal 
conseguia falar de tanta vergonha, mas com 
o tempo o Espírito Santo foi me instruindo 
e a cada sábado me sentia mais feliz, 
realizada.

Já se passaram cinco anos e meio e a cada 
ano me sinto melhor. Hoje eu digo: “Não 
pago mais promessa, mas faço por amor”.

"      RESPONDI 
“EU!”, POIS 
SABIA QUE 
ERA A MISSÃO 
QUE DEUS 
TINHA PARA 
MIM...

Atualmente sou casada há três anos com 
uma pessoa maravilhosa, que conheci num 
retiro na igreja. Ele me ajuda com trabalhos 
da catequese, despertou em mim a vontade 
de ler mais, conhecer mais. Somo uma 
família unida, que trabalha para Deus.

Amo a catequese, amo anunciar a Palavra 
de Deus e quis compartilhar com vocês a 
minha relação de amor com isso.
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QUEM É O 
INTRODUTOR?

O perfil do novo ministério para a catequese 
de inspiração catecumenal

POR JOÃO MELO
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A catequese de iniciação à vida cristã de inspiração catecumenal veio para ficar! E 
junto com ela surge um novo ministério: o introdutor. Em tempos em que buscamos 
superar a prática de uma catequese tradicional, centrada nos sacramentos e na 

doutrinação porque era acostumada a supor que aqueles que estão sendo catequizados já 
tinham sido evangelizados, a Igreja nos impulsiona para a implementação de um processo 
catequético semelhante ao itinerário de iniciação das primeiras comunidades cristãs, o 
catecumenato. Estamos falando de algo muito mais sério do que um “modismo eclesial”, 
trata-se de “abandonar as ultrapassadas estruturas que já não favoreçam a transmissão da 
fé1 ” e renovar os itinerários catequéticos paroquiais. 

Em nossa época, que é mais marcada por uma mudança de época do que época de 
mudanças, ou seja, um tempo marcado por rápidas, profundas e constantes alterações no 
modo de pensar e encarar a vida, nos valores e contravalores que servem de critério para 
julgar as situações cotidianas da vida, não se pode supor que aqueles que chegam até nós 
em busca de catequese sejam evangelizados, conheçam Jesus ou sequer tenham fé. 

1 CELAM. Documento de Aparecida nº 365.
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A catequese é propriamente o processo de 
educação da fé, mas, se não há fé, se o iniciando 

não conhece Jesus, então é preciso antes 
despertar a fé dele! 

Podemos dizer que antigamente, de uma maneira ou de outra, a família, que era casa de 
iniciação à vida cristã, tratava de desempenhar muito bem essa tarefa de apresentar Jesus 
e garantir a primeira adesão do iniciando. Com ela, por muito tempo estiveram a escola e 
o ensino religioso e a própria sociedade enraizados na cultura e nos valores cristãos. Hoje 
não é mais assim. 

Situação do passado

Situação do presente

2 Lumen Gentium nº 11; João Paulo II, Familiaris Consortio, nº 21.
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catequese e ensino religioso 
escolar, clique aqui.

O que é relativismo? 



Acaba-se supondo “que as pessoas tenham recebido o primeiro contato com Jesus Cristo na 
sociedade, na cultura e na família, chegando à catequese para a complementação e a formação 
doutrinária3”. Isso não é verdade, esses caminhos já não transmitem a fé com eficácia.

No tempo das primeiras comunidades cristãs que viviam em meio aos pagãos e eram 
minorias, também era assim, não havia famílias, escolas e sociedades que iniciavam na fé 
as pessoas. Com o tempo e a oficialização do cristianismo como religião do Estado, a coisa 
começou a mudar...

É hora de olhar para esse primeiro período da história da Igreja e aprender dele como 
hoje podemos melhor levar em frente a nossa prática catequética. O catecumenato “era 
o caminho ordinário para conduzir os adultos aos mistérios divinos, à plena conversão, 
à profissão de fé e à participação na comunidade; portanto o modelo daquilo que nós 
gostaríamos que fosse hoje a catequese4”. 

Pela inspiração do Espírito Santo que conduz a Igreja, e com as devidas adaptações aos 
tempos atuais, vários esforços, experiências e orientações estão sendo feitos nesse 
caminho. O Ritual de iniciação cristã de adultos (nos números 1 a 40) apresenta um 
itinerário dividido em quatro tempos:  

1) O pré-catecumentato

2) o catecumenato

3) a purificação 
(ou iluminação)

4) a mistagogia

3 PORTELLA, Joel. Catequese num mundo em transformação: desafios do contexto sociocultural, religioso, eclesial para a iniciação 
cristã. In: Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética. 3ª Semana Brasileira de Catequese – Iniciação à vida cristã. 
Brasília: Edições CNBB, 2010, p. 53.

4 LIMA, Luiz Alves de. A Iniciação Cristã ontem e hoje – história e documental atual. In: Comissão Episcopal Pastoral para a Animação 
Bíblico-Catequética. 3ª Semana Brasileira de Catequese – Iniciação à vida cristã. Brasília: Edições CNBB, 2010, p. 64. 
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“A catequese é concebida dentro do processo de iniciação cristã, pelo qual a pessoa não 
é apenas instruída nas “verdades” da fé, mas passa por um processo, em geral longo, 
de aprendizado, assimilação, prática e vivência do Evangelho, cujo ponto alto são os 
Sacramentos da Iniciação. Sua finalidade é fazer discípulos, seguidores de Jesus, na 
comunidade eclesial. A metodologia para a iniciação aos mistérios da fé deverá ser não 
apenas a instrução doutrinal, mas, sobretudo, o processo catecumenal5”.

Há uma infinidade de materiais, textos, subsídios sobre esse assunto... Porém, toda boa 
proposta só é bem sucedida se começa bem. Se não começarmos “com o pé direito” a 
proposta de uma catequese catecumenal, ela estará fadada ao fracasso. Por isso, hoje, 
quero me deter no primeiro tempo desse processo, o pré-catecumenato. Sobre ele há muito 
pouco escrito ou publicado (como se faz, quem faz, o que é esse primeiro anúncio, etc.), 
principalmente porque nesse primeiro tempo surge uma figura que para muitos de nós é 
ainda desconhecida, o papel do INTRODUTOR. 

Vamos por partes... Primeiro, precisamos olhar para Jesus Mestre, que é a razão de ser 
de nossa ação catequética e modelo de catequista e também de introdutor. Os gestos, a 
palavra e a vida de Jesus são inspiradores da nossa ação pastoral. É Dele que aprendemos 
a evangelizar e catequizar e é por Ele, para que Se torne conhecido e amado e para que 
Sua proposta de salvação e de adesão ao Reino de Deus seja realidade no hoje e plenitude 
na vida eterna, que realizamos qualquer ação pastoral. Nesse sentido, é que vemos Nele, 
particularmente no episódio bíblico do encontro com a samaritana (Jo 4,3-30) o paradigma 
do introdutor. Esse trecho é um particular itinerário iniciáticos:

3 Jesus  saiu da Judeia e voltou para a Galileia. 4 Era preciso que ele passasse pela 
Samaria. 5 Chegou, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da propriedade 
que Jacó tinha dado a seu filho José. 

Afinal, quem é o introdutor? 
O que ele faz? Como faz? 

Em que consiste o seu ministério? 

5 Ibid. p. 64; cf. CNBB. Diretório Nacional de Catequese (DNC). São Paulo: Paulinas, 2007, nº 35-28, 45-50.
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Na verdade, Jesus não precisava passar pela Samaria, não era o único caminho. Ele poderia 
fazer o caminho pelo vale do Jordão, como era costume entre os judeus. Os samaritanos, 
por razões históricas, misturaram sua fé no único Deus a alguns elementos de religiões 
pagãs. Sabendo disso, os judeus os consideravam impuros, por isso não passavam por 
ali. Jesus “precisava” passar por lá porque são justamente aqueles mais afastados que 
precisam Dele, indicando-se a necessidade da missão entre aquele povo. Jesus não faz 
“pastoral da manutenção”: desafia-Se ao novo e vai ao encontro dos afastados. E a missão 
dá resultados: só o leproso da Samaria voltou para agradecer a cura (Lc 17,11-19). Como 
Jesus, o introdutor é aquele que se disponibiliza a ir ao encontro... 

6 Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-Se junto à fonte. Era por 
volta do meio-dia. 7 Veio uma mulher da Samaria buscar água. Jesus lhe disse: “Dá-Me de 
beber!” 8 Os Seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer.

O poço de Jacó era símbolo da sabedoria do Antigo Testamento (Eclo 24,1). O cansaço da 
viagem de Jesus revela o árduo caminho que Ele percorre. Nesses percursos de Jesus, Ele 
Se encontra com as pessoas, Ele Se aproxima. Abeirar-Se da fonte e sentar ali é o meio 
que Jesus encontra para provocar o encontro com a samaritana. É sempre Jesus que tem a 
iniciativa de procurar o homem, apesar dos distanciamentos que provocamos, tornando a 
busca mais cansativa. Não somos nós que vamos atrás de Deus, Ele é que Se deixa encontrar. 
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Meio-dia é o horário mais quente para ir buscar água em uma fonte. É o horário da forte 
sede e do desejo de água... e uma mulher vem justamente nesse horário. Por quê? Qual é 
essa sede tão grande que ela tem? 

Jesus pede a água material para provocar a reação da mulher, esse tipo de encontro é 
recorrente no Antigo Testamento (Gn 24,11-27; 29, 1-12; Ex 2,15-17). 

9 A samaritana disse a Jesus: “Como é que Tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que 
sou uma mulher samaritana?” De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. 

A distância entre os dois, judeus e samaritanos, é superada. Jesus quebra “o gelo”, o 
preconceito e Se aproxima, com uma desculpa, um assunto trivial e cotidiano para ir 
preparando o terreno para o anúncio... O introdutor é alguém que escuta e é capaz de falar 
sobre o cotidiano da vida, de ser próximo e amigo. 

10 Jesus respondeu: “Se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz: ‘Dá-me 
de beber’, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva”. 11 A mulher disse: “Senhor, não tens 
sequer um balde, e o poço é fundo; de onde tens essa água viva? 12 Serás maior que nosso 
pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e 
seus animais?” 13 Jesus respondeu: “Todo o que beber desta água, terá sede de novo; 
14 mas quem beber da água que Eu darei, nunca mais terá sede, porque a água que Eu 
darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna”. 15 A mulher disse 
então a Jesus: “Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de 
vir aqui tirar água”. 

Foi Jesus quem provocou a mulher e acaba respondendo que conhecer o dom de Deus 
equivale a conhecer Ele mesmo. A sua primeira revelação é mais enigmática (v. 10): a água 
viva é símbolo da salvação oferecida em Jesus. Ela passa a referir-se a Jesus como o Senhor 
– Kyrios – reconhecendo que Ele é o enviado do Pai. 

A segunda revelação de Jesus é mais clara (v. 13-14) e a samaritana compreende (v 15): 
em Jesus não se terá mais sede (Pr 18,4; 20, 5; Eclo 21,13). De fato, sozinho o ser humano 
não chega à compreensão das coisas de Deus. Jesus tenta despertar nela o desejo por uma 
água que não há de se esgotar. E a situação se inverteu: era Jesus quem no início pedia 
água material à samaritana e, então, ela é quem pede a água viva a Jesus.

16 Ele lhe disse: “Vai chamar teu marido e volta aqui!”. 17 “Eu não tenho marido”, 
respondeu a mulher. Ao que Jesus retrucou: “Disseste bem que não tens marido. 18 De 
fato, tiveste cinco maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade”. 

Quando a mulher pede a água viva a Jesus, Ele responde dizendo a ela para chamar seu 
marido. Com essa fala é como se Jesus perguntasse a ela com quem está casada, isto é, 
com quem ou com o que ela sente plena satisfação que sacia o seu desejo de água viva – de 
alegria e felicidade. Os cinco maridos podem ser referência aos cinco cultos idolátricos da 
Samaria (2Rs 17,29-41). No Antigo Testamento a infidelidade do povo a Deus é comparada 
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à infidelidade matrimonial (cf. Os 2). Os “muitos maridos” ou amantes ocupam um lugar no 
coração da mulher, mas não lhe dão a felicidade. Jesus a leva a descobrir em si mesma um 
desejo mais profundo que suas paixões e que ainda está insatisfeita. O seu estado de vida 
exige conversão, tem sede de um novo amor. 

19 A mulher lhe disse: “Senhor, vejo que és um profeta! 20 Os nossos pais adoraram sobre 
esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar em que se deve adorar”. 
21 Jesus lhe respondeu: “Mulher, acredita-Me: vem a hora em que nem nesta montanha, 
nem em Jerusalém adorareis o Pai. 22 Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o 
que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. 23 Mas vem a hora, e é agora, em que 
os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores 
que o Pai procura. 24 Deus é Espírito, e os que O adoram devem adorá-Lo em espírito e 
verdade”. 

A samaritana não nega ou disfarça a sua situação de vida diante de Jesus porque 
reconhece Nele um profeta, criou-se confiança e intimidade. Agora que ela reconhece 
outro desejo mais profundo que está vinculado à sua vida de fé, ela, então, aproveita a 
ocasião para colocar uma inquietação de seu tempo: trata-se da controvérsia sobre o lugar 
autêntico do culto, samaritanos e judeus divergiam sobre o assunto. As grandes perguntas 
e as dúvidas da samaritana são conteúdos trabalhados por Jesus. 

A resposta é radical: nem um, nem o outro, não é isso que importa. Verdadeiros adoradores 
são os que se relacionam de forma pessoal e íntima com Deus e vivem de acordo com a sua 
vontade e não conforme aspectos puramente pessoais.

25 A mulher disse-Lhe: “Eu sei que virá o Messias (isto é, o Cristo); quando Ele vier, nos 
fará conhecer todas as coisas”. 26 Jesus lhe disse: “Sou Eu, que estou falando contigo”. 

Quando a mulher fala da vinda do Messias ela não faz outra coisa senão reconhecer a sua 
inquietude religiosa e admitir que espera o Salvador e Dele necessita. Jesus Se declara 
abertamente! Eis aí algo muito próprio do processo iniciático: todos esses rodeios, esse 
jogo de paciência, de perguntas, de respostas cada vez mais profundas para chegar a ver 
quem Ele é!
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27 Nisto chegaram os discípulos e ficaram admirados ao ver Jesus conversando com uma 
mulher. Mas ninguém perguntou “Que procuras?” nem “Por que conversas com ela?”. 
28 A mulher deixou o seu balde e foi à cidade, dizendo às pessoas: 29 “Vinde ver um 
homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo?” 30 Saíram da cidade ao 
encontro de Jesus.

Os discípulos se admiram porque aquilo lhes é estranho. Mas a história não se encerra 
ali. Agora ela pode dar testemunho na cidade. Abandonar o balde é o abandono do que é 
efêmero, passageiro, para abraçar a fonte de água viva que dá novo sentido e horizonte à 
vida. 

Alguns aspectos do texto Jesus e a samaritana para o introdutor:

1 2 3 4

5 6 7
O episódio bíblico do encontro entre Jesus e Zaqueu (Lc 10,1-10) também é paradigmático 
para pensar a ação evangelizadora do ministério dos introdutores, consulte a Revista 
Digital Sou Catequista edição 6 “Elementos para uma catequese personalizada: O encontro 
entre Jesus e Zaqueu”.
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O introdutor está à serviço da iniciação à vida cristã
Etimologicamente, a palavra “iniciação” vem do latim “in-ire”, ou seja, ir para dentro, donde 
“in-iter”, ou seja, ingresso, “em-caminhamento”. Iniciação é o processo que coloca alguém 
na condição de entrar num novo estado de vida, numa nova comunidade. Iniciação cristã, 
portanto, é a maneira ordinária e indispensável de introdução na vida cristã e de catequese 
básica e fundamental6.

 “O introdutor é alguém mais experiente na vida de fé, um verdadeiro guia espiritual, mais 
aprofundado na fé, um amigo que, partilhando sua própria experiência com o iniciando, vai 
ajudá-lo a caminhar na fé e estabelecer uma relação com Deus e com a comunidade7”. 

Tudo acontece dentro do primeiro tempo, 
o pré-catecumenato...
Pré-catecumenato é o nome desse tempo em que o introdutor faz o acompanhamento 
espiritual e pessoal do iniciando que busca a catequese. Esse período também é 
chamado de “primeira evangelização”, “evangelização”, “tempo querigmático” ou ainda 
“primeiro anúncio”. O pré-catecumento é o 1º tempo da iniciação à vida cristã de estilo 
catecumenal que está proposta no Ritual da iniciação cristã de adultos (RICA) que é 
hoje o meio que a Igreja se orienta para colocar adultos, jovens e também crianças em 
contato com Jesus Cristo e ajudá-los a tornar-se Seus discípulos missionários. Nele é feito 
o anúncio querigmático, ou seja, é nesse período que o querigma é anunciado por um 
tempo adequado aos iniciandos para lhes despertar a fé e prepará-los para a catequese 
propriamente dita.

6 Cf. CELAM. Documento de Aparecida (DAp). São Paulo: Paulus; Paulinas; Brasília: Edições CNBB, 2007, nº 294.  
7 LELO, Antonio F. Introdução à edição brasileira. in: GEVAERT, Joseph. O primeiro anúncio: finalidades, destinatários, conteúdos, 
modalidade de presença. São Paulo: Paulinas, 2009, p. 18.
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O que é querigma?
Podemos definir querigma de diversas formas que, 
entretanto, estão conexas entre si:

A)A palavra querigma, do grego kérygma, significa 
proclamar, gritar, anunciar. Querigma é, portanto, 
proclamar Jesus Cristo morto e ressuscitado, é anunciar a 
Boa-Nova (Evangelho)8;

B)Querigma é a proclamação de um evento histórico-
salvífico, mas ao mesmo tempo encarnado na vida dos 
homens e mulheres de hoje como salvação oferecida a 
todos 9;

C)O querigma é também anúncio do nome, 
ensinamentos, vida, promessas, chegada do Reino e 
mistério pascal de Jesus de Nazaré 10;

D)Querigma pode, ainda, ser identificado como primeiro 
anúncio ou primeira evangelização que ocorre no primeiro 
tempo do processo de iniciação à vida cristã, também 
chamada de “pré-catecumenato” 11;

E)Contudo, “o querigma não é somente uma etapa, mas 
o fio condutor de um processo que culmina na maturidade 
do discípulo de Jesus Cristo” 12.

8 Cf. DIOCESE DE OSASCO. Querigma e mistagogia. Caminhos à Iniciação Cristã. São Paulo: Paulus, 2011. p. 46 .
9 Cf. CNBB. Anúncio querigmático e evangelização fundamental. Brasília: Edições CNBB, 2009. nº 17-20. (Subsídios   Doutrinais 4)
10 Cf. Ibid. n. 18, 21.
11 Cf. DGC, n. 98.
12 DAp, n.  278a.
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“Proclamar o querigma é suscitar a fé em Jesus de Nazaré como Messias e Filho de Deus, 
de modo que tal aceitação se atualize em salvação para o crente13”. É fazer a experiência 
de Jesus Cristo como Messias e Salvador. É anúncio da Boa-nova de Jesus morto e 
ressuscitado. A proclamação do querigma é “o anúncio central da fé em Cristo, do Reino 
que começa com a sua chegada, da salvação que oferece a todo aquele que crê, do destino 
de vida eterna e da vivência da fé como irmãos na Igreja, antecipação e realização do Reino 
neste mundo14”.

“Não devemos querer que as pessoas conheçam e amem a doutrina 
sem que antes elas tenham feito uma real experiência de Cristo em 
suas vidas15”. “A doutrina não deve ser a primeira preocupação de 
um anúncio querigmático, mas a apresentação da pessoa de Jesus 

Cristo, de uma forma simples e direta16”. 

O introdutor é quem proclama o querigma 
por meio de um acompanhamento pessoal... 
À luz do Estudos da CNBB 97: Iniciação à vida cristã: um processo de inspiração 
catecumenal. nº 127-130. 

Trata-se de uma pessoa que tem uma tarefa específica no início do processo de iniciação à 
vida cristã de inspiração catecumenal, isto é, a de acompanhar, durante o tempo do pré-
catecumenato, os interessados em percorrer o caminho da iniciação. É esta pessoa que 
prepara o iniciando para acolher na liberdade o dom da fé, o anúncio da Boa-nova para 
assumir o encontro pessoal com o Senhor e as condições para a conversão e a fidelidade. 
Com um introdutor, dedicado e competente, torna-se mais fácil o processo de iniciação à 
vida cristã de inspiração catecumenal. É ele quem coloca as bases para o segundo tempo, o 
catecumenato propriamente dito, no qual atuam os catequistas.

13 Ibid. p. 10. 
14 LELO, Antonio F. Introdução à edição brasileira. in: GEVAERT, Joseph. O primeiro anúncio: finalidades, destinatários, conteúdos, 
modalidade de presença. São Paulo: Paulinas, 2009, p. 5.
15 DIOCESE DE OSASCO. Querigma e mistagogia. Caminhos à iniciação cristã. São Paulo: Paulus, 2011, p. 46.
16 Ibid. p. 47.
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Então, o introdutor é um ministério 
diferente do catequista?
Sim. O introdutor é aquele amigo que conversa particularmente com o iniciando, escutará 
sua história de vida, seus anseios e projetos. Também vai ajudá-lo a dar os primeiros 
passos na vida de comunidade e vai acompanhá-lo no crescimento de sua vida de oração. 
Fundamentalmente, é alguém próximo que escuta, acompanha e testemunha a grandeza 
e a força da fé na vida de uma pessoa. O catequista é aquele que dará continuação no 
processo de iniciação com encontros catequéticos, celebrações, ensino e educação da fé. 

O que faz o introdutor?
A tarefa principal do introdutor é anunciar Jesus Cristo. Cabe-lhe, sobretudo por meio 
da vida e de seu entusiasmo, ajudar o iniciando a encantar-se por Jesus Cristo, pessoa, 
mensagem e missão. Pelo exemplo desse introdutor o iniciando alimenta seu desejo de 
viver a experiência do encontro pessoal com o Senhor e se sente estimulado para inserir-
se na comunidade cristã e a comprometer-se na missão. O iniciando sabe e sente que 
pode contar com o apoio afetivo e de fé por parte de alguém que, para ele, é fidedigno. 
O introdutor, porém, deve deixar claro em sua missão que não está isolado e tampouco 
o iniciando, pois toda a comunidade eclesial está envolvida no processo. Além disso, o 
introdutor: 

1)Suscita a fé e um primeiro passo para a conversão. Já há uma avaliação das 
motivações e disposições do iniciando;

2)Tem encontros periódicos e sistemáticos para partilha da caminhada de fé, dos 
desafios, dificuldades, alegrias e descobertas. Participa antecipadamente, junto com 
os ministros ordenados e catequistas, da avaliação das disposições do candidato (cf. 
RICA, nº 16);

3)Acompanha o candidato na celebração de entrada no catecumenato (cf. RICA, n. 
71). Na celebração de acolhida no catecumenato, quem pergunta aos introdutores e à 
comunidade se estão “dispostos a ajudá-los a encontrar e seguir o Cristo” (cf. RICA nº 
77). Depois de se comprometerem, fazem eles o sinal da cruz (cf. RICA, nº 83). 
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Quem pode ser introdutor?
Todo membro da comunidade paroquial pode ser chamado a ser introdutor. Mas, para bem viver 
esse importante ministério na Igreja o introdutor precisa ter percorrido, ele mesmo, o caminho 
dos Sacramentos da Iniciação (Batismo, Confirmação e Eucaristia). E ele necessita, também, 
cultivar sua vida de fé, participar da vida da comunidade, alimentar-se com a Palavra de Deus, 
com a Eucaristia e a oração pessoal, ser fiel à Igreja e zelar por sua formação continuada. 
Sua missão requer dele grande capacidade de ouvir e dialogar, paz interior e disposição para 
acompanhar com paciência quem começa um processo que não apenas apresenta novidades, 
mas vai crescendo em exigências quanto a uma especial mudança de vida.

Uma vez criteriosamente escolhidos pela coordenação da iniciação cristã e submetidos à 
aprovação do conselho pastoral, os introdutores serão devidamente preparados. O processo 
formativo não é apenas de conteúdo, em estilo acentuadamente acadêmico e formal, mas 
segundo a dinâmica da fé e da vivência, que por si mesma criam um clima propício e alimenta 
a espiritualidade. Além de uma visão geral da iniciação à vida cristã, os introdutores devem 
conseguir captar bem o pré-catecumenato, que é um tempo precioso e básico para todo o 
resto do processo. A parte mais importante da formação desses ministros se refere à pessoa, 
mensagem e missão de Jesus Cristo, para que tenham solidez, convicção e entusiasmo para 
esse tempo dedicado, sobretudo, à evangelização. Para um bom desempenho de sua missão eles 
precisam de elementos fundamentais de como lidar com as pessoas e fazer o acompanhamento 
delas para assessorá-las no caminho da opção de fé e do encontro pessoal com Jesus Cristo. 
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Quando é que o introdutor entra em cena?
Antes de a catequese começar. Depois da inscrição, cada introdutor entra em contato com 
o seu iniciando e marca a primeira conversa. Na maior parte dos lugares que fizeram a 
experiência da instituição do ministério dos introdutores, os introdutores acompanhavam 
os iniciandos de forma pessoal, em conversas com horário marcado na igreja, no salão 
paroquial ou nas casas do introdutor ou do iniciando. Tratando-se de iniciação de crianças 
e jovens, o pré-catecumenato ganha uma dimensão familiar, isto é, as conversas e 
encontros do introdutor acontecem como “catequese familiar”. 

O número de introdutores em uma comunidade paroquial é maior do que o número de 
catequistas. Desse modo, o ideal é que cada iniciando tenha o seu introdutor e cada 
introdutor acompanhe um iniciando. O introdutor possivelmente será membro ativo de 
alguma pastoral ou movimento na comunidade paroquial. Ele deverá ser alguém acolhedor, 
acessível, capaz de linguagem simples e compreensiva. Conduzirá os encontros de 
acompanhamento espiritual de maneira informal e com simplicidade. Assim, a comunidade 
paroquial inteira participa ativamente no processo de iniciação de novos discípulos 
missionários de Jesus Cristo. 

Quando tempo dura o pré-catecumenato?
A tarefa do introdutor termina quando o iniciando deixa de ser acompanhado de forma 
personalizada e passa para o grupo maior dos iniciandos, aos cuidados do catequista. Em 
geral o período do pré-catecumenato dura de três a doze meses, dependendo da proposta 
de cada comunidade paroquial ou do plano diocesano. Isso, no entanto, não significa que o 
introdutor deve contar os laços com o iniciando e a sua família. 
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Como funciona o anúncio do querigma 
no pré-catecumenato feito pelo introdutor?
Existem várias possibilidades de como propor o período de pré-catecumenato com a 
atuação do ministério do introdutor. As modalidades podem variar, mas a parceria entre 
iniciando e introdutor nos encontros semanais é um dos grandes segredos – senão o maior 
– do bom êxito da iniciação. Outra sugestão é valorizar os textos bíblicos dos evangelhos da 
liturgia do domingo por meio da leitura orante (lectio divina). 

No modelo catecumenal, em qualquer época do ano, as pessoas que querem viver o 
processo são recebidas e acompanhadas por um introdutor ou introdutora e vão entrando 
em contato com a comunidade. Faz-se um primeiro anúncio – o querigma – (ou o novo 
anúncio, dependendo do caso) do mistério de Cristo, no diálogo com a pessoa, sua cultura 
e experiência religiosa. Esse é o tempo do despertar ou reaviver (para os que já tiveram 
alguma participação) a fé em Jesus Cristo e a conversão, tempo de perceber melhor a 
função da Igreja. O iniciando é incentivado a vivenciar a fé pela oração e pela mudança de 
relações com os outros e com a vida. Esperam-se pequenas atitudes que mostrem que isso 
está acontecendo. Os que vão alcançando esse estágio são convidados ao catecumenato. 
Os já batizados são incentivados a buscar o Sacramento da Reconciliação. O primeiro 
anúncio, porém, deve ser precedido pelo testemunho, feito de presença, serviço, respeito, 
diálogo. Espera-se que, diante desse anúncio, a pessoa, tocada interiormente pela graça 
de Deus, responda com uma atitude global de fé, uma disposição de conversão e uma 
aproximação maior da comunidade eclesial. Dessa primeira adesão a Jesus e ao seu 
Evangelho depende a passagem para o tempo seguinte. 

--

É preciso abandonar as estruturas que já não favorecem 
a iniciação cristã de inspiração catecumenal e instituir o 
ministério dos introdutores!

Dicas para aprofundar o assunto:

CNBB. Iniciação à vida cristã: um processo 
de inspiração catecumenal. Brasília: 
Edições CNBB, 2009 (Coleção Estudos da 
CNBB nº 97).

CNBB. Itinerário catequético: iniciação à 
vida cristã – um processo de inspiração 
catecumenal. Brasília: Edições CNBB, 2014. 

JOÃO MELO
Seminarista da Arquidiocese de São Paulo. 

Especialista em Catequese pelo UNISALSP e 
acadêmico do curso de pós-graduação em Ensino 

Religioso Escolar pelo mesmo instituto. É membro 
da Comissão Arquidiocesana de Animação Bíblico-

Catequética da Arquidiocese de São Paulo.
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Iniciação à 
Vida Cristã...
De projeto à Realidade!

POR ROBERTO GARCIA

O
ano de 2016 será de mudanças na Catequese da Arquidiocese de Porto Alegre/RS. A 
partir deste ano, após muito estudarmos e nos prepararmos, nossas comunidades irão 
renovar sua Catequese, adotando a Iniciação Cristã como meta da Evangelização.

Até o ano passado, nossa Catequese era trabalhada por Catequistas que utilizavam seus 
próprios métodos adquiridos com a experiência, e o resultado acabava sendo apenas a 
preparação para receber o Sacramento. Mas, a partir de agora, a nossa Catequese não será 
apenas de instrução, mas sim, de Iniciação, cuja meta será a preparação para a vivência em 
Cristo, formando discípulos e trazendo-os para viver em comunidade.

Essa mudança adotada pela nossa Arquidiocese é inspirada no RICA (Ritual de Iniciação 
Cristã de Adultos) onde seguiremos o Método Catecumenal, dividido por tempos, que por 
sua vez serão intercalados por etapas, onde os iniciados buscarão de forma progressiva o 
amadurecimento da fé.
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O novo método da Catequese seguirá a seguinte estrutura:

Cada Tempo terá uma importância significativa no processo de caminho de fé percorrido 
pelo iniciado, e ao final de cada tempo haverá uma celebração (Etapa) especial 
promovendo-o ao tempo seguinte. 

A estrutura de nossos encontros também será diferente; toda a Arquidiocese seguirá na 
mesma direção, utilizando o mesmo Material para que a Catequese seja unificada. O Livro 
utilizado será “A Mesa do Pão” (Leomar Brustolin – Ed. Paulinas). Ele é dividido em etapas 
(Eucaristia 1 e 2, Crisma 1 e 2) e totalmente baseado na Leitura Orante (Lectio Divina).  Os 
encontros terão também a finalidade de familiarizar a criança com a prática da meditação 
sobre a Palavra.

Estamos bastante empolgados com essa nova forma de evangelizar e temos a certeza 
de que o Espírito Santo estará nos guiando e garantindo que nosso trabalho de formar 
discípulos e renovar a face de nossas Paróquias.

E para terminar, deixo um trecho do Hino da Iniciação à Vida Cristã de Nossa Arquidiocese:

Esse é o caminho, avancem

Nutridos da Palavra, o tempo é favorável

/:Despertar discípulos

E renovar a vida paroquial:/

Um forte e Fraterno Abraço!

PAZ & BEM!

1º Tempo 
Pré-Catecumenato

3º Tempo 
Catecumenato

2º Tempo 
Catecumenato

4º Tempo 
Mistagogia
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Catequista desde o ano de 1997 na Comunidade Santa Rita de 
Cássia, na Paróquia Rede de Comunidades São José, Gravataí/
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DEUS É JUSTO E 
MISERICORDIOSO, 

NÃO UM 
CASTIGADOR

POR FERNANDO SANTOS

N
a catequese temos que cada vez mais evangelizar, mostrar Deus como Ele 
verdadeiramente é, um Deus justo e misericordioso, e não com a imagem de um Deus 
castigador, repressor, que apenas pune.

Várias vezes Deus é mostrado pelos pais e até mesmo por nós, catequistas, como um 
ser que única e exclusivamente castiga. Quantas vezes já ouvimos e/ou falamos para as 
crianças “Não faça isso que Deus não gosta”, “Não faça isso que Deus vai te castigar” e 
“Não faça isso que o Papai do Céu fica triste”, dessa forma vamos colocando na cabeça da 
criança que Deus apenas castiga. Temos que mudar urgentemente essa imagem que vem 
do nosso passado recente, que Deus é um castigador, um julgador.

Todos nós catequistas temos que mostrar a face verdadeira de Deus, que é e sempre foi 
justo e misericordioso para com todos os filhos.



Deus é justo como na passagem bíblica de Lucas 13:6-9, ou na passagem de João 15:2, 
como, por exemplo, na história do professor com dois alunos: um aluno passa o bimestre 
todo brincando, não estuda, não faz as atividades de classe e de casa e o outro aluno 
estuda todos os dias, faz todas as atividades e no dia da prova o aluno que não estudou 
passa a prova toda pedindo que o professor o ajude a resolver as questões; o professor 
não o ajuda e nesse mesmo dia o aluno estudioso tem uma dúvida em uma questão e 
o professor prontamente o ajuda, isso é justiça, o professor ajudou aquele que fez por 
merecer. O professor não castigou o mau aluno, ele foi justo.

Deus é misericordioso como na passagem bíblica de Lucas 15:11-32, do filho pródigo, 
em que o pai, com seu amor misericordioso, recebe o filho com alegria, ou na passagem I 
João 1:9, em que, Deus com todo Seu amor misericordioso entregou Seu próprio filho em 
expiação de nossos pecados.

Deus, com Seu amor misericordioso, não castiga nem vai castigar nenhum dos Seus filhos, 
Ele, com Seu divino amor, mostra-nos o caminho certo que devemos trilhar para chegar 
à morada celeste, mas esse mesmo amor não nos obriga a nada, deixando-nos livres para 
fazermos nossas escolhas, certas ou erradas, assim fica claro que somos nós que nos 
afastamos dos caminhos do Senhor, somos nós que nos impomos esse castigo.

Esse Pai Misericordioso está sempre de braços abertos para receber Seus filhos qu,e 
como o filho pródigo, voltam arrependidos para casa do Pai, que em Seu amor infinito não 
questiona por onde andamos e o que fizemos, apenas nos recebe com Seu amor de pai, 
sem julgamento ou punições, simplesmente nos ama, pois voltamos.

Deus nos ama. Ele é um pai misericordioso, não um pai que castiga os filhos, Deus não 
julga ninguém, Ele age com justiça, uma justiça divina que em primeiro lugar preza pelo 
amor misericordioso.
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A PESSOA E A MISERICÓRDIA NA 
ENCÍCLICA LAUDATO SI

(Revendo a cosmogênese teilhardiana)
POR MÁRCIO OLIVEIRA ELIAS

45



N
a páscoa de 1955, morria em Nova York o jesuíta padre Pierre Marie Joseph Teilhard 
de Chardin, com 74 anos. Incompreendido na esfera eclesiástica de seu tempo, 
tratado como um místico sonhador pelos meios científicos, é reconhecido na 

atualidade não só como um profeta da evolução, mas também como um dos pensadores 
mais avançados da comunidade cristã mundial, pois elaborou na primeira década 
do século XX as suas impressões sobre a concepção crística do cosmo, para inserir o 
cristianismo no mundo contemporâneo da globalidade, bem como na reflexão sobre os 
problemas transgênicos do planeta, em um contexto de relacionalidade, dialogicidade e 
colaboração pelo esforço humano.

Percebemos então que somos passageiros no tempo 
e nossa viagem depende do olhar que lançamos às 
paisagens que nos cercam, em que a reflexão sobre 
nossas responsabilidades possui um caráter moral e 
pressupõe o respeito pela pessoa humana, edificando 
a sua dignidade, mas também participando da atenção 
para com o mundo natural, levando-se em conta a 
natureza de cada criatura, bem como as ligações 
mútuas dentro do sistema ordenado a que chamamos 
Terra. Sendo assim, a capacidade de o ser humano 
transformar o planeta deve considerar a doação 
originária das coisas por parte de Deus Criador, sem se 
deixar obscurecer pela ganância e pelo poder suicidas.

A Encíclica Laudato si, publicada pelo Papa Francisco, 
propõe-nos uma sabedoria misericordiosa, fruto de uma 
reflexão profícua e do diálogo entre as pessoas, para que 
a humanidade não se perca no acúmulo de seus desejos 
individuais, que resultam na soberba e no relativismo, 
desenvolvendo uma concepção errática da relação do 
ser humano com o cosmo, sob uma ideologia de domínio 
sobre o mundo que provocou a concepção de que o 
cuidado ecológico era uma atividade para utopistas.

A Sagrada Escritura ensina que cada pessoa é criada por 
amor e construída à imagem do Criador (cf. Gn 1,26). Esta 
afirmação nos apresenta a imensa dignidade de cada ser 
humano, que não é somente algo criado, mas alguém capaz de se conhecer, de evoluir e de 
se doar em comunhão com seus semelhantes. Pelo fato de serem humanas, as pessoas são 
movidas a cuidar do ambiente em que vivem, porquanto os cristãos, pela singularidade da 
Revelação encarnada que recebem, devem reconhecer que a responsabilidade em relação 
à natureza e ao Criador são parte integrante e integradora da sua fé.

somos passageiros 
no tempo e nossa 

viagem depende do 
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às paisagens que 
nos cercam.

"

46

Baixe a
Encíclica



Enxergamos na Laudato si a visão cósmica do padre jesuíta Teilhard de Chardin (1881-
1955), que em sua vida e pregação buscou conciliar a evolução natural e espiritual do ser 
humano na senda terrena, defendendo a doutrina cristã e derrubando os obstáculos que 
mantinham afastada a ciência (razão) da religião (fé), mas não apenas em face do mundo 
acadêmico intelectual, como também para satisfazer uma tríplice exigência: pessoal (do 
íntimo), categorial (do mundo científico) e universal (de toda a humanidade).

O ser humano implica uma novidade ímpar, em que cada um tem em si uma identidade 
pessoal, capaz de entrar em diálogo com os outros e com o próprio Deus. Essa capacidade 
de reflexão que encerra a criatividade, a interpretação e a elaboração artística, entre outras 
capacidades originais, manifesta a singularidade da pessoa, que transcende o âmbito físico 
e biológico. A novidade qualitativa que expressa a visão teilhardiana na Laudato si implica 
o aparecimento de um ser pessoal dentro do cosmo, que assim pressupõe uma ação direta 
de Deus, como chamamento à vida e à relação de um com o outro, em que o ser humano é 
sujeito que nunca poderá ser reduzido à categoria de objeto.

A compreensão cristã da realidade propõe que o destino da criação inteira passa pelo 
mistério de Cristo, que está presente desde a origem dos tempos: “Todas as coisas foram 
criadas por Ele e para Ele” (Cl 1,16). Também no prólogo do Evangelho narrado por João 
(1,1-18) vemos a atividade criadora de Cristo como Palavra divina, o logos, afirmando a 
nós que essa Palavra “Se fez carne” (Jo 1,14). A cosmogênese teilhardiana corrobora essa 
reflexão afirmando que uma Pessoa da Santíssima Trindade encarnou-Se no universo 
criado, compartilhando Sua existência com Ele até a cruz, porquanto o mistério crístico 
está inserto no conjunto da realidade natural e sobrenatural.

A pessoa humana não deve ser considerada apenas mais um ser entre outros, advinda do 
acaso ou de um determinismo material cíclico, pois correrá o risco de desvanecer a noção 
de consciência da sua responsabilidade como cuidadora da criação. Nesse contexto o amor 
que cuida é a chave para um desenvolvimento autêntico, que poderá tornar a sociedade mais 
humanizante e digna, revalorizando os conceitos da política, da economia e da cultura global, 

fazendo dessa atitude a norma constante e suprema do agir 
humano planejado pelo Criador.

Observamos o poder da metáfora que a Laudato si assume 
ao propor o diálogo sobre o tipo de mundo que queremos 
deixar para as gerações futuras, utilizando o caráter 
universal da “casa” como centro e lugar comum a tudo e 
a todos. Esse é o desafio de viver e viver juntos em uma 
casa, apesar da diversidade, pois a tarefa de viver bem 
não é para poucos privilegiados, mas inserta num projeto 
inclusivo de civilização global, que não privilegia somente 
os seres humanos, mas se apresenta para todos os seres 
animados e inanimados criados pela Divina Providência, 

o amor que cuida 
é a chave para um 
desenvolvimento 
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tal como profetizado pelo padre Teilhard de Chardin em sua obra-oração A missa sobre o 
mundo (1923):

Rico da seiva do Mundo, subo para o Espírito que me sorri para além de toda 
conquista, revestido do esplendor concreto do Universo. E, perdido no mistério 
da Carne divina, eu já não saberia dizer qual é a mais radiosa destas duas bem-
aventuranças: ter encontrado o Verbo para dominar a Matéria, ou possuir a Matéria 
para atingir e receber a luz de Deus.

A casa pressupõe a habitação de uma família e assim a 
Laudato si absorve toda a humanidade nesse lugar comum 
e estabelece um diálogo com todas as pessoas que nela 
vivem. Nesse contexto que se apresenta faz-se necessário 
considerar os habitantes da casa e as relações construídas por 
eles. Essa casa é um "ponto azul" na imensidão o universo, 
onde a questão central é a liderança do ser humano como 
cuidador ou dominador dessa realidade. A pessoa humana 
tem a escolha de ser como um rei despótico tirano, usurpando 
sem medidas os recursos naturais do lugar, ou um jardineiro 
cuidador, consciente da justiça e da sustentabilidade no seu 
desenvolvimento integral.

A Laudato si denuncia os problemas que desafiam os 
fundamentos da civilização moderna, que tem transformado 
o mundo em um "reservatório de imundície" (LS 21) e está 
causando a sua "morte prematura" (LS 20,48). Tal qual a 
cosmogênese teilhardiana, que professa a interligação entre 
o meio físico e a evolução espiritual, a encíclica aborda 
um problema comum, geralmente relacionado com as 
ciências naturais, quebrando a ideia enganosa de uma 
ecologia diversa à dinâmica humana, apontando-nos que 
a coordenação, a integração e os relacionamentos são 
os componentes do que se pode definir como "ecologia 
integral".

O padre Chardin, em sua obra matiz O fenômeno 
humano (1955), antevia o diálogo entre fé e razão, entre 
teologia e ciência, que até os dias atuais ainda não está 
bem entendido na sociedade e mesmo em alguns 
setores da Igreja, o que resulta em correntes 
institucionais que restringem ou diminuem 
a responsabilidade humana pela crise 
socioambiental do planeta. Também a 
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encíclica Laudato si provoca questionamentos incômodos à sociedade industrial moderna, 
pois coloca a Igreja como um ator social preocupado e atuante nas situações humanas de 
degradação e desprezo pela vida.

Ao tempo de Chardin o mundo da ciência era decididamente adverso ao mundo da fé e da 
religião, visto que prevalecia o dogma da incompatibilidade entre ciência e fé, mas ele defendia 
ardentemente que tanto o primeiro quanto o segundo seriam igualmente reais e harmônicos no 
plano do mistério divino, em que a evolução infunde nova energia às perspectivas e aspirações 
da fé cristã, que, por seu turno, está destinada a desenvolver essa evolução.

Teilhard afirma em sua obra que o cristianismo se apresenta 
como a corrente de pensamento audaz e progressista capaz 
de moldar um abraço completo e indefinidamente perfeito 
à caridade sobre o mundo, sendo que sua função não 
será de apenas servir, mas também de amar o formidável 
movimento cósmico que nos arrasta pelo universo, 
satisfazendo todas as condições de uma religião do futuro 
por onde passa o eixo central da evolução.

O pensamento teilhardiano incomodou muitas pessoas que 
pensavam, e que ainda pensam, numa Igreja dedicada tão 
somente às questões “espirituais” e à “salvação da alma”, 
sem interferência nas decisões políticas, econômicas ou 
tecnológicas do mundo. Nesse sentido a Laudato si denuncia 
a política e a economia que mata os benefícios naturais em 
favor de alguns poucos, comprometendo a dignidade de 
muitas das gerações presentes e futuras, principalmente de 
uma imensa maioria que vive na pobreza e na degradação.

A encíclica entende que a pessoa humana deve imprimir uma disposição ao diálogo, ao 
debate, ao questionamento das interpretações do mundo e da vida, pois, embora fazendo 
uma análise dos sintomas e causas do aquecimento global, ela não é um discurso “verde” 
sobre as alterações climáticas, mas uma reflexão madura sobre a mudança dos povos, 
das relações humanas, seus processos e estruturas constituídas na desordem e no caos 
da ambição, condenando a cultura consumista e propondo uma “cultura de cuidado”, 
apresentando uma teologia voltada para uma nova antropologia.

O status contemporâneo da globalização nos evidencia que tudo está relacionado e 
todos nós, seres humanos, caminhamos juntos como irmãos e irmãs numa maravilhosa 
peregrinação cósmica, entrelaçados pela amorosidade que Deus tem por cada uma das Suas 
criaturas e que também nos une em terna afeição, em que o fenômeno humano é a vida 
totalmente compreendida em sua essência, a partir da sua complexidade e inter-relações 
com a natureza, com o outro e com o transcendente, como nos diz Teilhard de Chardin.
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O mundo é sacramento eucarístico, é hóstia viva que 
compreende a natureza envolvida no plano de amor de 
Deus, no qual cada criatura tem seu valor e significado 
como um dom que vem do Pai para todos, numa realidade 
iluminada pelo amor que nos leva a uma comunhão 
universal. Hoje, a Igreja Católica não se limita a dizer que 
as outras criaturas são subordinadas ao homem, mas que 
possuem um valor em si mesmas, sendo que não subsiste 
espaço para a visão da natureza manipulada como objeto 
de benefício e interesse, que tantas consequências 
graves traz para a sociedade.

Os seres humanos são barro, numa composição dos 
elementos do planeta como o ar, que nos dá respiração e 

nos restaura, como a água, que dá a vida, como o fogo, que nos aquece. Estamos na criação 
e somos criaturas presentes no mundo, com o direito inalienável de viver e ser felizes 
com dignidade especial, como seres criados por amor, feitos à imagem do Deus Criador e, 
portanto, devemos praticar o exercício do amar com generosidade, solidariedade e cuidado, 
mesmo dentro de nossos limites.

Na empreitada dos relacionamentos a ciência contemporânea se apresenta mais sedutora 
do que nunca, anunciando sensacionais e sucessivas descobertas. Entretanto, mesmo sendo 
certo que o pensamento científico contribui para o desenvolvimento humano, Chardin 
entende que ele não está em condições de constituir sozinho uma evolução constitutiva, que 
se processe em direção a uma megassíntese do homem novo, absoluto em matéria e espírito.

Chardin afirma que a constituição dessa megassíntese final depende única e 
exclusivamente da iniciativa humana, proclamando que a única força motivadora capaz 
de impelir a pessoa nessa incessante busca é um sentimento: o amor. Nesse sentido, o 
ser humano só pode ser estimulado pelo amor sob a condição de que o centro operativo 
dessa megassíntese seja uma pessoa, e não uma coisa, ou seja, somente sob a condição de 
relacionamento íntimo com a Palavra encarnada: Jesus Cristo.

Podemos assim inferir que cada pessoa humana não é só alguma coisa, mas alguém, 
capaz de conhecer, de se possuir e se doar livremente, para entrar em comunhão com os 
outros e com o cosmo. O ser humano também assume processos evolutivos que envolvem 
novidades inexplicáveis, pois cada um de nós tem em si uma identidade pessoal única, 
capaz de entrar em diálogo frutuoso com os outros seres e com o próprio Deus, que nos foi 
apresentado na pessoa de Seu Filho unigênito.

O desenvolvimento humano autêntico tem um caráter moral e implica o pleno respeito 
pela pessoa, mas que também deve prestar atenção para o mundo natural, sabendo-se 
que a natureza possui ligações mútuas no sistema ordenado, portanto, a degradação da 
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natureza é um crime contra a humanidade, um desequilíbrio planetário e uma infidelidade 
ao projeto salvífico de Deus.

A visão cósmica teilhardiana comporta uma profunda revisão da espiritualidade cristã 
tradicional, pois o seu olhar nos mostra que o mundo não pertence ao “maligno”, mas se 
encontra impregnado da ação fecunda de Deus, em que a vivência e o movimento são uma 
constante e o plano divino se realiza para que a pessoa opere a sua contribuição para uma 
transformação fecunda.

O Criador confiou ao ser humano a tarefa de levar a termo o aperfeiçoamento do universo 
criado, conforme um desígnio delineado nas leis da evolução, porquanto, para ter valor 
salvífico, toda ação humana deve contribuir efetivamente para a felicidade do mundo. Esse 
é o princípio dominante da espiritualidade teilhardiana: a valorização da ação, do trabalho, 
da profissão e de todas as obras capazes de serem realizadas pela pessoa.

O cristão deve agir, e agir muito, caminhando com convicção pelo planeta, para que Cristo 
nasça sempre mais no mundo que O cerca; deve venerar e promover o seu esforço, sob 
qualquer forma, e, sobretudo, um esforço que mais diretamente contribua para aumentar a 
consciência do ser na humanidade.

Na conclusão desta reflexão, podemos enxergar que a ternura de Deus envolve tudo o que 
existe, como claramente afirmado no parágrafo 245 da Laudato si:

Deus, que nos chama a uma generosa entrega e a oferecer-Lhe tudo, também nos 
dá as forças e a luz de que necessitamos para prosseguir. No coração deste mundo, 
permanece presente o Senhor da vida que tanto nos ama. Não nos abandona, não 
nos deixa sozinhos, porque Se uniu definitivamente à nossa terra e o seu amor 
sempre nos leva a encontrar novos caminhos. Que Ele seja louvado!

Referências bibliográficas:
• Carta encíclica Laudato si do Santo 
Padre Francisco, sobre o cuidado da 
casa comum – Vaticano, 2015.
• La antropologia de Laudato si – 
Estudo realizado pela Conferencia 
de Superiores Mayores Religiosos de 
Colombia – Colômbia, 2015.
• Os grandes teólogos do século XX – 
Battista Mondin, Editora Paulus, 1989.
• Pierre Teilhard de Chardin: ciência e 
fé – Urbano Zilles, EDIPUCRS, 2001.
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O
Senhor, o Altíssimo o Todo Outro mora numa luz inacessível. Não cabe em nossos 
conceitos e em nossas elucubrações cerebrais. Ele é um Tu, o que transcende a tudo e 
a todos, o Inominável. Designamo-lo de Deus e falamos dele sem nos dar conta do seu 

profundo e denso mistério. Corremos o risco de banalizar seu Mistério. Francisco de Assis 
dizia: Tu és o Forte, tu és a Ternura, tu és a Coragem…

O que sabemos é que esse Mistério está por detrás da realidade. Ele é força e dinamismo 
de vida. A criação toda saiu e sai de suas mãos, de seu projeto de amor. Ele é força de 
vida. Um dia passamos a existir porque ele nos colocou na existência, servindo-se agentes 
secundários, colaboradores de seus desígnios. Fez-nos corpo, afeto, amor, inteligência, 
vontade. Deixou dentro de nós perguntas e questões. As Escrituras, para os que creem, 
falam de seu louco amor pelos homens e mulheres.

Eu (catequista)
e meu relacionamento

com o Senhor
POR FREI ALMIR
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Ele quer ser buscado e procurado. Dentro de cada um de nós há uma saudade do infinito, 
desse “Alguém”. Fazemos a experiência vivida e ensinada por Santo Agostinho. “Irrequieto 
é nosso coração enquanto não descansar em Deus”. E do nascer ao morrer não temos outra 
tarefa senão a de buscá-lo, esse que nos perscruta, que conhece o nosso deitar e nosso 
levantar, que já sabe o que vamos pensar antes que nosso pensamento de manifestasse. 
Ouvimos dizer por nossos antepassados que ele se revela aos humildes e se oculta aos 
poderosos.

Cabe a cada um decifrar esse enigma. Herdeiros da tradição religiosa judaica temos, 
em escritos do Antigo Testamento, passagens que, de alguma forma, nos ajudam a 
“apreendê-lo”. Moisés está diante de um arbusto que queimava e não se consuma e lhe 
é dito que aquela terra em que pisa é santa e que é necessário tirar a sandálias dos pés. 
Uma fornalha de amor, um fogo que queima? Isaías, numa figuração humana, contempla o 
Senhor no templo, honrado por seres espirituais chamados anjos. Isaías compreende que 
precisa purificar os lábios com um carvão ardente. O Senhor é santo. Recorremos ainda 
à experiência de Elias. O profeta está para desanimar. Tudo lhe é adverso. Ele se refugia 
numa caverna. O Senhor reserva-lhe uma manifestação. Ele não está no fragor, na trovoada 
nos relâmpago. Quando Elias se coloca à porta da caverna sente-se afagado por uma brisa 
suave. No silêncio e brisa ligeira o Senhor se revelava e se manifestava. Oseias, outro 
profeta, sente que o Senhor é o Amado que chama a amada para o deserto para as núpcias 
de amor. Sim, muitos textos da fé judaica permitem que nos aproximemos do Senhor.

Nós, cristãos, desde a nossa infância, fomos compreendendo e aprendendo que esse Fogo 
de amor que é Deus tomou carne na adorável pessoa de Jesus, o filho da Virgem Maria. 
Na medida em que lemos com o olhos do coração as páginas dos evangelhos, quando 
convivemos com comunidades cristãs sólidas e límpidas, vamos conhecendo Jesus e ele 
mesmo disse que os que o conhece e o amam esses ele, Jesus, leva ao Pai. “Quem me vê, vê 
o Pai”. Jesus é o caminho leva ao Pai.

O Senhor é Pai de misericórdia, faz chover sobre justos e injustos, não vê as aparências 
mas o interior, chama os homens através de Jesus para serem agentes transformadores de 
um mundo novo, quer que sejam sal da terra, fermento na massa e luz do mundo, reúne 
os seus como a galinha reúne os pintinhos. Mostra nosso destino na sala de núpcias da 
eternidade.

"Esse Fogo de amor que é Deus 
tomou carne na adorável pessoa de Jesus"
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Precioso o tempo do final da adolescência e da juventude para abrir o coração às visitas 
do Senhor. Não somos nós que o buscamos. É ele que vem ao nosso encalço. Importante 
que jovens vivam em comunidades, que discutam o sentido da vida, que juntos percorram 
as páginas do Novo Testamento, que se espelhem pessoas cuja vida deu certo. Importante 
fazer duas experiências: aproximar-se do outro, dos outros, dos mais abandonados e fazer 
uma experiência de Cristo que se esconde nos mais simples e sofredores. Ao mesmo tempo 
será preciso mergulhar no silêncio e nas páginas das Escrituras e tentar ouvir Senhor.

No tempo da juventude, em grupos sérios, não apenas para encontros quaisquer, rapazes 
e moças ganham convicções, encontram a Deus e iluminam suas grandes opções de vida 
com o Senhor. Importante que os jovens optem pelo Senhor e por Cristo e com ele se 
relacionem:

1
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t rabalhar com adolescentes pode ser ruim para muita 
gente. Mas se torna bem pior quando tratamos 
adolescentes como se eles fossem crianças. Aí a 

coisa desanda muito... Quando falamos dos mandamentos 
de Deus, temos duas abordagens padrão: ou repetimos 
os mandamentos que nos mandam porque mandam e é 
preciso obedecer sem mais (abordagem fundamentalista 
e legalista) ou acabamos por relativizar os mandamentos 
como se eles não devessem existir (abordagem relativista). 

Não creio em nenhuma delas: a primeira não leva em conta a 
inteligência humana e só leva em consideração a obediência 
pura e cega de normas e comportamentos antigos, como 
se eles servissem sem mais hoje na sociedade. A segunda 
abordagem trata dos mandamentos como gaiolas douradas 
onde os pássaros que precisam voar somos nós. É como se 
os mandamentos fossem um empecilho à felicidade. Como 
se Deus nos quisesse sempre infelizes e por isso proíbe tudo 
o que é bom e gostoso. Roberto Carlos já dizia: “... tudo o 
que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda!”.

Nunca acreditei num Deus assim sádico. E para quem 
pensa com esse viés eu recomendo Do terror de Isaac ao 
Abbáh de Jesus, de Andrés Torres Queiruga, publicado 
pela Editora Paulinas.

Creio que teremos que abordar a questão por outras 
possibilidades. Creio que uma abordagem personalista 
e mais fixada nas motivações do que nas normas é mais 
adequada. Chamo isso de abordagem motivadora. Creio que 
os adolescentes são capazes de entender os motivos de Deus, 
concordar com eles e se pautar por essas linhas direcionais 
no caminho da vida rumo a uma felicidade duradoura. Algo 
que comece já aqui e se estenda até a eternidade.
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O problema
da catequese
Quando focalizamos a catequese de Crisma, muitos tendem 
a querer repetir as lições sobre os mandamentos da Lei de 
Deus dados na catequese de Eucaristia. Mas eles já estão 
em outra fase da vida, com outros problemas e com outras 
dúvidas. Repetir o mesmo só reforça a lição antiga, sem dar 
nenhuma perspectiva nova, num momento novo da vida 
deles. Então, eles tenderão a jogar tudo no lixo. Creio que 
essa abordagem não ajuda...

Vamos para outra possibilidade: há os que falam dos 
mandamentos como se eles não precisassem existir e se tudo 
estive já gravado no coração humano. Essa abordagem idealista 
esquece que no coração do homem residem também o mal e o 
pecado. Não somos anjos. Não somos puros. “Pecador minha 
mãe me concebeu” (Sl 50,5) já sabia o salmista. 

Os mandamentos existem para pessoas adultas que são 
maldosas, querem vingança e procuram os meios para realizá-
la. Pessoas que são ambiciosas e manipuladoras. Pessoas 
que exploram outros para obter o lucro e enriquecerem... Os 
mandamentos não são feitos pra crianças ou para fracos. Pelo 
contrário: feitos para adultos que são fortes o suficiente 
para impor sua visão e seus interesses aos mais fracos, são 
uma forma de colocar um freio em um carro que pode se 
desgovernar a qualquer momento.

Sei que muita gente critica a Igreja por causa dos 
mandamentos, dizendo que ela é conservadora (e em parte 
isso é mesmo verdade!), mas não adianta um motorista pisar 
demais no acelerador e trocar as marchas se – quando for 
preciso – o freio não funcionar. Seria um desastre na certa, 
com a perda da vida do condutor e dos passageiros.
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613, 10, 2 ou um só? 

Os 613 mandamentos 
sob a ótica judaica

O centro da ética neotestamentária

Como essa sempre é uma 
abordagem delicada, porque 
estamos falando da tradição 

de fé de nossos irmãos 
judeus, gostaria de citar um 
site da Federação Israelita. 
Quero mostrar como eles 
até hoje interpretam os 
613 mandamentos: 248 

positivos e 365 negativos.

Quando abordamos os mandamentos na 
catequese, temos a mania de falar dos Dez 
Mandamentos de Moisés. Sem dúvida essa 
abordagem é importante, mas esquece de que os 
judeus não seguiam só os dez, mas os 613 que 
eles abordavam na Torá. 

Quando falamos de Jesus, nos evangelhos, Ele 
desarticula muitos desses mandamentos em 
apenas dois: amar a Deus e amar ao próximo. Sua 
interpretação foi considerada muito sofisticada e 
minimalista na época. Os judeus contemporâneos 
de Jesus já se escandalizaram com Ele: ter um 
código seguro e detalhado de leis mostrando o 
que se pode ou não seguir parece sempre mais 
seguro e dá menos liberdade de interpretação. 
Mas é essa liberdade que Jesus queria suscitar: 
não somos escravos de um código de conduta, 
mas filhos do Pai, membros de uma família. 

Paulo entendeu bem a mensagem de Cristo.

Gal 4,31: “Portanto, amados irmãos, não somos 
filhos da escrava, mas sim filhos da liberdade!” 

Gal 5,1: “É para a liberdade que Cristo nos 
libertou!”

Mas mesmo Jesus Cristo mudou Sua posição 
ao longo de Seu ministério. Ele evolui na Sua 
postura e compreensão: se começa Sua pregação 
dizendo que só há dois mandamentos, depois 
evolui (na Quinta-feira Santa) dizendo que:

Leia mais
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«Nisto conhecerão todos que sois os 
meus discípulos: se vos amardes uns aos 
outros» (Jo 13,35).

E ai sentencia: 

“Eu vos dou um novo mandamento: amai-
vos uns aos outros. Como Eu vos amei, 
assim também vós deveis amar-vos uns aos 
outros” (Jo 13,34).

Como um novo Moisés, Jesus deixa uma 
nova Lei, bem mais abrangente e bem 
mais exigente: a medida é a Dele. E Ele 
nos amou até a morte e morte de cruz... 
A medida é grande e forte: o amor que 
devemos uns aos outros também tem que 
ser grande e forte.

Agostinho, interpretando esse mandamento 
do amor, diz: 

“Ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás 
com amor; se gritares, gritarás com amor; se 
corrigires, corrigirás com amor; se perdoares, 
perdoarás com amor. Se tiveres o amor 
enraizado em ti, nenhuma coisa senão o 
amor serão os teus frutos” (Santo Agostinho, 
Homilias, 1ª Carta de João).

O grande mandamento de Jesus então 
pode ser resumido em um só: o Amor, que 
tem duas faces: a Deus e à humanidade. 
Isso inclui a nós mesmo, aos outros 
como grupo e aos outros, vistos como 
sociedade.

Uma abordagem assim já evita algumas 
coisas, como reduzir os mandamentos a 
preceitos sexuais ou a uma abordagem 
moralizante em cima dos valores 
tradicionais da família, mesmo porque 
os valores familiares mudaram muito no 
tempo, mesmo dentro da Igreja.

Leia mais

O Desenvolvimento 
Moral Em Lawrence 
Kohlberg

Desenvolvimento 
Moral – Lawrence 
Kohlberg

Dilemas morais: o 
que você faria?

Também a Wikipedia pode ajudar a 
entender a questão dos mandamentos 
em perspectiva judaica.

A teoria de 
Kolhlberg

Dilemas morais 
de Kohlberg
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Lawrence Kohlberg

Qual é o seu estágio de 
desenvolvimento moral?

trabalhar com narração 
de fatos e discussão

L. Kolhberg foi um estudioso de ética que conseguiu desenvolver uma teoria que nos esclarece 
muito: o desenvolvimento dos estágios morais. Grosso modo, sua teoria diz que não nascemos 
todos morais, mas vamos percebendo a utilidade disso e vamos construindo em cima do que 
temos, de modo a galgar estágios. Veja o quadro ao lado pra você entender a teoria. 

Dessa forma, nós passamos de estágios mais simples para mais complexos. Assim, 
não se pode falar de mandamentos ou de ética para pessoas em fases diferentes: para 
criança se pode enfatizar a lei e o castigo, mas isso não funcionará para adolescentes que 
normalmente estão no estágio dois ou três. 

Trabalhar com dilemas morais resolve duas situações: os adolescentes gostam 
de discutir essas situações e se trata de situações concretas. 

Discutir é com eles mesmo e discutir coisas da vida vai dando 
a possibilidade de ir colocando as ideias em ordem: o que 

é mais importante em situações concretas? Isso ajuda a 
aterrissar a ética e colocá-la em perspectiva para que não 

se pense que ela é um monte de normas sem significado 
e sem aplicação. Muito pelo contrário, em muitos casos 
ainda é preciso ter uma grande dose de discernimento 
para ser um cristão de fibra. 

61



Ética para ateus
Há uma discussão muito recorrente na 
internet, se é preciso ser crente para ter 
ética. É claro que não. Mesmo os ateus 
têm ética. O problema é que a ética, mais 
do que reproduzir costumes de um povo 
ou de uma época, tem que se basear em 
algo mais do que a vontade individual ou o 
“achismo” de muita gente. 

A ética não religiosa procura se basear sem 
Deus. Isso é possível, mas, na catequese, 
nós estamos diante de uma comunidade que 
crê em Deus e em Sua salvação. Portanto, 
basear uma ética sem Deus, embora seja 
possível, não é o que queremos... Nossa 
ética não pode se basear em apenas 
castigo e recompensa (como no estágio 1 
de Kolhberg), mas tem que ter uma base no 
amor de Deus, por nós e no nosso amor por 
Ele. A ética cristã é uma ética da retribuição 
e do agradecimento: nós amamos de 
volta Deus, que nos amou primeiro (1Jo 
4,10-12) e amamos nossos irmãos que 
são filhos dele. Portanto, a ética cristã é 
uma ética de projeção: ela nos empurra a 
fazer o bem, evitando o mal e deixando de 
lado a preguiça de nos comprometermos 
(omissão). Você se lembra do ato penitencial 
que se reza no início da missa? 
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Confesso a Deus todo-poderoso 
e a vós, irmãos e irmãs, que 

pequei muitas vezes
por pensamentos* e palavras,

atos e omissões**,
por minha culpa, minha tão 

grande culpa.
E peço à Virgem Maria,

aos anjos e santos
e a vós, irmãos e irmãs,

que rogueis por mim a Deus, 
Nosso Senhor.

* Pode ser trocado por planejamento do mal.

** Pode ser trocado por não fazer o bem.

Ser ético envolve planejar e fazer o bem, evitar fazer o mal e evitar dar desculpas 
para não fazer o bem... Em alguns casos, não fazer nada é tão grave como fazer o mal.
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Ética para 
crentes

Nossa ética tem que se basear em outros 
fundamentos: no amor de Deus. Por isso, 
a ética cristã, em vez de se basear no que 
não se pode ou deve fazer, está baseada 
num princípio positivo, o amor. 

Sei que muitos catequistas e padres se 
esquecem disso: ouvindo-os parece que 
a ética cristã é baseada no medo e na 
punição. Jesus morreu e ressuscitou para 
que a morte e a condenação ficassem 
para trás. O que vale agora é o amor e 
o bem que podemos e devemos fazer 
uns aos outros. Nem são as penitências 
que podemos fazer, mas o amor é o que 
nos rege e o que nos inspira em nossas 
ações. O amor é impulsivo, impulsionador: 
é como combustível de carro. Quando 
explode dentro do motor faz com que o 
carro tenha força para andar. 

É o amor que nos dá força e nos manda 
em direção do outro para fazer o bem. 
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Jesus e os 
mandamentos

Sempre que questionado pelos fariseus, sumo sacerdotes e herodianos, que tinham 
uma visão mais legalista da Torá, Jesus relativizou os mandamentos. Mesmo diante da 
pecadora, pega em adultério, Jesus relativiza a lei de Moisés, dizendo que devem ser 
testemunhas contra ela as pessoas isentas de pecado. Assim, ninguém pôde condená-
la. E nem mesmo Jesus o fez, mas a tratou com amor, superando a condenação da lei. 
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Essa atitude ética de Jesus se estendeu a todos: aos pescadores 
e agricultores (gente inculta desprezada por não saber ler e não 
conhecer as 613 leis da Torá) Ele foi pregar e anunciar o reino, à 
mulher adultera deu o perdão que restaura e refaz, aos doentes levou 
a cura de Deus e a restauração dos laços humanos, aos publicanos e 
corruptos pregou a conversão da vida e a distribuição de bens (Zaqueu 
e Mateus que o digam!). Essa foi a sua atitude ética fundamental: 
levou a misericórdia a todos, do jeito que cada um precisava. Mais do 
que falar de mandamentos, Jesus relativiza o tema e o aborda de uma 
maneira criativa: Ele gasta todo o Seu tempo atendendo as pessoas e 
levando a misericórdia de Deus encarnada de um jeito prático. Dizem 
os Evangelhos que Ele não tinha tempo nem para comer. Essa é a 
atitude ética necessária a um cristão adulto: estar presente na vida 
das pessoas para fazer o bem. Esse é o projeto de Jesus que deixou 
para a Igreja: “Vão e batizem todos em nome do Pai...” quer dizer: “Vão 
e introduzam as pessoas na respiração (espírito) de Deus”. Ele respira 
(Espírito) em todo momento um amor incondicional e prático pela 
humanidade. Um amor que luta pelo bem a favor dos homens, essa é a 
missão da Igreja em todos os tempos. 

Mais do que mandamentos, a atitude ética fundamental e valorizadora 
do humano é essa: gastar o tempo de vida realizando o bem.

Se os piedosos do tempo de Jesus estavam envolvidos com uma 
casuística de pessoas e pequenos gestos, Ele não estava. Jesus via 
– de forma criativa – os grandes traços das pessoas, não se detendo 
nas pequenas coisas e pequenos pecados. Ao mirar as grandes linhas 
de ação, Jesus relativiza os pequenos pecados e pode ver a santidade 
por detrás das pessoas. A bondade que mina no fundo do poço e que 
abastece toda a vida. Assim fazendo, é possível reconfigurar uma pessoa 
a partir do que ela tem de melhor. 

Mais do que se perguntar por cada pecado em particular é preciso 
se perguntar pela direção da caminhada. Durante o caminho, o suor 
e a poeira vão nos sujar, mas o essencial é não perder o rumo. E não 
desistir no caminho.
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O Pe. Ivo Storniolo, grande biblista do 
Brasil, já falecido, propôs uma leitura 
interessante dos mandamentos.

Hoje sabemos que o número dez é 
perfeitamente catequético (para ajudar 
a guardar de memória), mas poderia 
ser mais ou menos. Os judeus tinham 
613, Jesus reduziu primeiro para dois, 
depois pra um só, lembra? Pois bem, o 
Padre Storniolo reduz para nove e nos dá 
uma leitura perfeitamente interessante: 
em forma de cebola, que tem as suas 
cascas em camadas, tendo um centro 
perfeitamente reconhecível. 

A redução para nove se faz porque o 9° 
e o 10° mandamentos estão, de alguma 
forma, duplicados: não cobiçar as coisas 
e nem a mulher (considerada como uma 
propriedade) do seu próximo. 

Para quem quer saber mais sobre o tema 
teológico da opção fundamental, este 
blog abaixo trás a discussão toda, de 
forma equilibrada e boa:

Os mandamentos 
da Lei de Deus: 
uma abordagem 
diferente

Ivo Storniolo, 
padre e biblista

O homem e a opção 
fundamental

Atitude ética
fundamental
o que é?

Admitindo a leitura do Padre Storniolo 
teremos:

1. Não substituir a Deus e o seu projeto

2. Não manipular a religião

3. Não explorar as pessoas no seu trabalho

4. Não abandonar os velhos

5. Proteger a vida de todos

6. Proteger a família

7. Proteger a propriedade

8. Proteger a verdade dos relacionamentos

9-10. Proteger as pessoas e seus bens

67



Como as cebolas da figura abaixo, vemos claramente que o 1º tem relação 
com o último e o 2º com o penúltimo, assim por diante. Estabelece-se uma 
relação comunitária e real entre o que é individual e o que é coletivo. 

• O Nome de Deus (projeto e vontade) não deve ser manipulado, pois 
serve para proteger as pessoas e os seus bens (vida). 

• A religião e o culto devem proteger as pessoas e os seus 
relacionamentos de todas as formas de opressão e exploração, inclusive 
possibilitando a verdade nas relações humanas.

• O trabalho deve ajudar as pessoas a ser livres e a prestar culto ao 
verdadeiro Deus e não a ser exploradas. 

• Não abandonar os velhos e não trair as relações familiares é uma 
forma de proteger as pessoas e a família. E uma forma de propor uma 
relação saudável do exercício da sexualidade. 

• O centro dos mandamentos é proteger a vida das pessoas, de forma 
individual e coletiva. Não só da pena de morte coletiva, mas das penas de 
morte que existem no cotidiano e que Deus não quer em Seu projeto (nome). 

Alguns poderão dizer que essa é uma leitura sociologizante ou social dos 
mandamentos. Mas é uma leitura possível e não anula a leitura individual 
que já se faz. Pelo contrário, dá novas luzes sobre os mandamentos num 
momento em que os adolescentes precisam de uma nova visão para 
suas vidas. Questiona as relações cotidianas e coletivas sem ficar num 
discurso moral focado em pecado sexual e casuística legalizante. 
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Um dos grandes “furos” da atual catequese católica de Crisma é que quase ninguém fala 
dos mandamentos da Igreja. Sei que temos várias razões para isso, mas creio que preguiça 
e ignorância são as principais entre os catequistas...

Ora, ninguém pode ser cristão autêntico e verdadeiro sem os mandamentos da Igreja. O que 
são eles? São as obrigações mínimas que um cristão tem que ter se quer se considerar 
católico. Sem esse comportamento mínimo, o cara pode ser tudo, menos católico. 

Eu os resumiria com as minhas palavras assim:

• Participar sempre e bem das missas de sua comunidade, nos domingos e outros dias 
importantes (santos);

• Pedir perdão e confessar-se sempre que puder;

• Valorizar e receber a Eucaristia, especialmente no Tempo Pascal (a época mais 
importante do ano);

• Orar e fazer jejum, em dias especiais como a Quarta-feira de Cinzas (início da Quaresma), 
na Sexta-feira Santa (luto pela morte de Cristo na cruz) e em outros dias do ano;

• Contribuir com as necessidades materiais da sua Igreja (você faz parte ativa dela?).

Isso é o mínimo que se espera de um cristão confirmado na sua fé. Alguém que decidiu 
viver em Cristo e por Ele. Alguém que vive em um grupo de seguidores de Jesus 
Ressuscitado. Um grupo concreto com problemas e soluções, dos quais eu faço parte 
integrante. Se o carinha não quer assumir nem isso, por que deverá ser crismado?

Os mandamentos da Igreja

Mandamentos da 
Igreja: o que são?
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Precisamos de preceitos ou 
precisamos de um foco?

Mais do que preceitos, precisamos de um foco. Não que não se possa ou não se deva falar 
de preceitos e de mandamentos. Pelo contrário, eles são sinalização da via: é preciso 
prestar atenção e seguir suas recomendações. Mas erra o motorista que não prestar 
atenção ao final da viagem, à distancia de outros carros, ao vento e à chuva da estrada. E 
erra também o motorista que presta atenção demais nas placas e se esquece de olhar à 
frente: pode bater ou provocar algum outro acidente. 

A sinalização de trânsito é absolutamente necessária, mas é preciso muito mais do que 
isso pra ser um bom motorista. Seguir a sinalização evita muitos acidentes, mas precisa-se 
saber para onde vai, como vai e a que velocidade se quer chegar. 

Por isso, creio que falar de ética cristã e enfocar as diversas dimensões éticas é 
absolutamente necessário hoje. Precisamos falar de ética individual, coletiva, eclesial e 
social. Ética individual: o que é ser honesto e cristão hoje? Ética coletiva: como o cristão 
deve agir nos ambientes de trabalho, escola, lazer? Ética eclesial: qual a conduta mínima 
de atuação numa comunidade para dizer que alguém continua católico e cristão? Ética 
social: como é ser cristão num mundo que despreza os valores do Evangelho e que polui a 
natureza, destruindo a criação de Deus em nome do lucro?

Como se vê, há muita coisa a ser discutida e conversada com os adolescentes crismandos, 
que pode aprofundar a compreensão dos Dez Mandamentos de Deus e dos Cinco 
Mandamentos da Igreja. Vamos começar mudando o foco e realizando algo mais de acordo 
com a mentalidade dos jovens de hoje? Para mim, isso significa evangelizar e não repetir 
fórmulas prontas. 
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O tecnicismo
e a crise espiritual

de nossa era



U ma das grandes preocupações dos papas do último século foi alertar a sociedade 
para o equilíbrio de uma necessária "hierarquia dos valores", a fim de lembrar o 
homem de sua grande nobreza enquanto "imago Dei — imagem de Deus" (Gn 1, 27) e 

de sua altíssima vocação para a eternidade.

Era sobretudo o progresso técnico e científico que inquietava o espírito dos Sumos 
Pontífices. E não porque a Igreja Católica fosse contrária ao desenvolvimento dos povos 
ou à descoberta de novas ferramentas para integrar os homens. Como ensinou o Concílio 
Vaticano I, "a Igreja, longe de opor-se ao estudo das artes e das disciplinas humanas, 
favorece-as e promove-as de muitos modos". Não existe contradição entre a fé e a razão.

O que se percebia, porém, era que, ao lado da lâmpada, do automóvel e do telefone, a 
sociedade se afundava em uma grave crise espiritual. Ao mesmo tempo em que eram feitas 
tantas invenções e descobertas importantes, havia uma filosofia anunciando que Deus 
tinha morrido e que o homem devia procurar não mais a santidade de uma vida justa, mas a 
frivolidade de uma existência cheia de prazeres e satisfações mundanas.

O Papa Leão XIII, ainda em 1890, notou a discrepância entre o desenvolvimento material e 
o espiritual das nações. Em uma de suas encíclicas, ele reconheceu um relativo "progresso 
nas comodidades corporais e extrínsecas", mas alertou: "Toda essa natureza sensível, a 
abundância de meios, as forças e as riquezas, se podem gerar comodidades e aumentar a 
serenidade da vida, não poderão nunca satisfazer a nossa alma, criada para coisas mais 
altas e com mais gloriosos destinos". Mostrando como os "bens da alma" se obscureciam 
cada vez mais entre os homens, sua advertência se revestiu de caráter profético: "Assaz 
catástrofes nos apresentou já o século em que vamos, e quem sabe as que estão ainda por 
vir!". Era como se ele pudesse antever as tragédias e as calamidades que atravessariam 
praticamente todo o século XX.

Mesmo depois de tanta destruição — seja em consequência das duas grandes guerras 
mundiais, seja pela ascensão do perverso totalitarismo —, os apelos da Igreja à conversão 
da humanidade não cessaram; ao contrário, intensificaram-se ainda mais. A Igreja tinha 
consciência que, mais que recuperar os países devastados pela guerra, era preciso resgatar 
o homem do profundo abismo existencial no qual se tinha lançado. Como apontou com 
precisão o Papa Pio XII, a era técnica estava levando "a cabo sua monstruosa obra de 
transformar o homem em um gigante do mundo físico, em detrimento de seu espírito, 
reduzido a pigmeu do mundo sobrenatural e eterno".

A exortação de seu sucessor, o Papa São João XXIII era que se devia reconhecer uma justa 
"hierarquia dos valores". A televisão, o celular, o computador e a Internet, bem como os 
inúmeros avanços científicos logrados nos últimos anos "constituem sem dúvida elementos 
positivos" de nossa civilização, porém "não são, nem podem ser, valores supremos; em 
comparação destes, revestem essencialmente um caráter instrumental".
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Ao mesmo tempo em que eram feitas tantas 
invenções e descobertas importantes, havia 
uma filosofia anunciando que Deus tinha 
morrido e que o homem devia procurar não 
mais a santidade de uma vida justa, mas 
a frivolidade de uma existência cheia de 
prazeres e satisfações mundanas."

"
Reconhecer a natureza instrumental de nosso progresso material significa dizer que só 
quando o homem olha para o Céu pode edificar nesta terra "uma cidade fiável", como 
indica o Papa Francisco, na encíclica Lumen Fidei. Para isso, os cristãos precisam oferecer 
o seu testemunho, demonstrando com as próprias vidas que gozam dos bens terrestres 
vislumbrando os dons celestes. Mais do que qualquer coisa, o cristão católico deve ser um 
homem de oração. Permanecendo em constante diálogo com o Senhor, poderá conservar 
dentro de si a graça divina, o desejo de fazer sempre a Sua vontade e de irradiar a Palavra 
de Deus às outras pessoas.

Onde a sociedade se esquece desta Palavra, com efeito, não há progresso algum, não há 
sequer verdadeira civilização. O homem é unidade de corpo e alma — corpore et anima 
unus — e esta tende inevitavelmente para o Senhor, longe do qual encontrará apenas 
trevas. Ecoam fortes no decorrer dos séculos as palavras de Jesus: "Que adianta ao homem 
ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma?" (Mt 16, 26).

Equipe Christo Nihil Praeponere
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7676O CATECISMO RESPONDE

2598. O drama da oração é-nos plenamente revelado no Verbo que Se faz 
carne e habita entre nós. Procurar compreender a sua oração através do que 
as suas testemunhas dela nos dizem no Evangelho, é aproximar-nos do santo 
Senhor Jesus como da sarça ardente: primeiro, contemplando-o a Ele próprio 
em oração; depois, escutando como Ele nos ensina a rezar, para, finalmente, 
conhecermos como é que Ele atende a nossa oração. 

NA PLENITUDE DO TEMPO

JESUS ORA

2599. O Filho de Deus, feito Filho da Virgem, aprendeu a orar segundo o seu 
coração de homem. Aprendeu as fórmulas de oração com a sua Mãe, que 
conservava e meditava no seu coração todas as «maravilhas» feitas pelo 
Omnipotente (41). Ele ora com as palavras e nos ritmos da oração do seu 
povo, na sinagoga de Nazaré e no Templo. Mas a sua oração brotava duma 
fonte muito mais secreta, como deixa pressentir quando diz, aos doze anos: 
«Eu devo ocupar-me das coisas do meu Pai» (Lc 2, 49). Aqui começa a revelar-
se a novidade da oração na plenitude dos tempos: a oração filial, que o Pai 
esperava dos seus filhos, vai finalmente ser vivida pelo próprio Filho Único na 
sua humanidade, com e para os homens.
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A oração «sacerdotal» de Jesus (55) ocupa um lugar único na economia da salvação. 
Será meditada no final da primeira Secção. Ela revela, de facto, a oração sempre 
actual do nosso Sumo-Sacerdote e, ao mesmo tempo, contém tudo quanto Ele nos 
ensina na nossa oração ao Pai, que será explicada na Segunda Secção.

2605. Quando chegou a Hora em que cumpriu o desígnio de amor do Pai, Jesus 
deixa entrever a profundidade insondável da sua oração filial, não só antes de 
livremente Se entregar («Abbá... não se faça a minha vontade, mas a tua»: Lc 23, 
42), mas até nas suas últimas palavras já na cruz, onde orar e dar-Se coincidem: 
«Perdoa-lhes, ó Pai, pois não sabem o que fazem» (Lc 23, 34); «em verdade te 
digo: hoje estarás comigo no paraíso» (Lc 23, 43); «Mulher, eis aí o teu filho» [...] 
«eis aí a tua mãe» (Jo 19, 26-27); «tenho sede!» (Jo 19, 28); «meu Deus, por que 
Me abandonaste?» (Mc 15, 34) (56); «tudo está consumado» (Jo 19, 30); «Pai, 
nas tuas mãos entrego o meu espírito» (Lc 23, 46), até ao «grande brado» com 
que expira, entregando o espírito (57).

2606. Todas as desolações da humanidade de todos os tempos, escrava do 
pecado e da morte, todas as súplicas e intercessões da história da salvação 
estão reunidas neste brado do Verbo encarnado. E eis que o Pai as acolhe e as 
atende, para além de toda a esperança, ao ressuscitar o seu Filho. Assim se 
cumpre e se consuma o drama da oração na economia da criação e da salvação. 
Dele nos dá o Saltério a chave em Cristo. É no «hoje» da ressurreição que o 
Pai diz: «Tu és meu Filho, Eu hoje Te gerei. Pede-Me, e Te darei as nações por 
herança e os confins da terra para teu domínio!» (Sl 2, 7-8) (58).

A Epístola aos Hebreus exprime em termos dramáticos como é que a oração de 
Jesus realiza a vitória da salvação: «Nos dias da sua vida mortal, Cristo dirigiu 
preces e súplicas, com um forte brado e com lágrimas, Aquele que O podia livrar 
da morte e, por causa da sua piedade, foi atendido. Apesar de ser Filho, aprendeu, 
de quanto sofreu, o que é obedecer. E quando atingiu a sua plenitude, tornou-Se, 
para todos aqueles que Lhe obedecem, causa de salvação eterna» (Heb 5, 7-9).
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«Louvai o Senhor porque ele é bom:
porque eterna é a sua misericórdia» (Sl 135,1).



Q
ueridos irmãos e irmãs, feliz Páscoa!

Jesus Cristo, encarnação da misericórdia de Deus, por amor morreu na cruz e por amor 
ressuscitou. Por isso, proclamamos hoje: Jesus é o Senhor!

A sua Ressurreição realiza plenamente a profecia do Salmo: a misericórdia de Deus é eterna, o seu 
amor é para sempre, não morre jamais. Podemos confiar completamente N’Ele, e damos-Lhe graças 
porque por nós Ele desceu até ao fundo do abismo.

Diante dos abismos espirituais e morais da humanidade, diante dos vazios que se abrem nos corações 
e que provocam ódio e morte, somente uma infinita misericórdia pode nos dar a salvação. Só Deus 
pode preencher com o seu amor esses vazios, esses abismos, e não permitir que submerjamos, mas 
continuemos a caminhar juntos em direção à Terra da liberdade e da vida.

O anúncio jubiloso da Páscoa: Jesus, o crucificado, não está aqui, ressuscitou (cf. Mt 28,5-6) oferece-
nos a certeza consoladora de que o abismo da morte foi transposto e, com isso, foram derrotados 
o luto, o pranto e a dor (cf. Ap 21,4). O Senhor, que sofreu o abandono dos seus discípulos, o peso 
de uma condenação injusta e a vergonha de uma morte infame, faz-nos agora compartilhar a sua 
vida imortal, e nos oferece o seu olhar de ternura e compaixão para com os famintos e sedentos, 
com os estrangeiros e prisioneiros, com os marginalizados e descartados, com as vítimas de abuso e 
violência. O mundo está cheio de pessoas que sofrem no corpo e no espírito, ao passo que as crônicas 
diárias estão repletas de relatos de crimes brutais, que muitas vezes têm lugar dentro do lar, e de 
conflitos armados numa grande escala, que submetem populações inteiras a provas inimagináveis.

Cristo ressuscitado indica caminhos de esperança para a querida Síria, um País devastado por um 
longo conflito, com o seu cortejo triste de destruição, morte, de desprezo pelo direito humanitário e 
desintegração da convivência civil. Confiamos ao poder do Senhor ressuscitado as conversações em 
curso, de modo que, com a boa vontade e a cooperação de todos, seja possível colher os frutos da paz 
e dar início à construção de uma sociedade fraterna, que respeite a dignidade e os direitos de cada 
cidadão. A mensagem de vida proclamada pelo anjo junto da pedra rolada do sepulcro vença a dureza 
dos corações e promova um encontro fecundo entre povos e culturas nas outras regiões da bacia do 
Mediterrâneo e do Oriente Médio, particularmente no Iraque, Iêmen e na Líbia.

A imagem do homem novo, que resplandece no rosto de Cristo, favoreça a convivência entre 
israelenses e palestinos na Terra Santa, bem como a disponibilidade paciente e o esforço diário 
para trabalhar no sentido de construir as bases de uma paz justa e duradoura através de uma 
negociação direta e sincera. O Senhor da vida acompanhe também os esforços para alcançar uma 
solução definitiva para a guerra na Ucrânia, inspirando e apoiando igualmente as iniciativas de ajuda 
humanitária, entre as quais a libertação de pessoas detidas.

O Senhor Jesus, nossa paz (Ef 2,14), que ressuscitando derrotou o mal e o pecado, possa favorecer, 
nesta festa de Páscoa, a nossa proximidade com as vítimas do terrorismo, forma de violência cega e 
brutal que continua a derramar sangue inocente em diversas partes do mundo, como aconteceu nos 
ataques recentes na Bélgica, Turquia, Nigéria, Chade, Camarões, Costa do Marfim e Iraque; Possam 
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frutificar os fermentos de esperança e as perspectivas de paz na África; penso de modo particular 
no Burundi, Moçambique, República Democrática do Congo e o Sudão do Sul, marcados por tensões 
políticas e sociais.

Com as armas do amor, Deus derrotou o egoísmo e a morte; seu Filho Jesus é a porta da misericórdia 
aberta de par em par para todos. Que a sua mensagem pascal possa sempre se projetar mais sobre 
o povo venezuelano nas difíceis condições em que vive e sobre aqueles que detêm em suas mãos os 
destinos do País, para que se possa trabalhar em vista do bem comum, buscando espaços de diálogo 
e colaboração ente todos. Que por todos os lados possam ser tomadas medidas para promover a 
cultura do encontro, a justiça e o respeito mútuo, os quais só podem garantir o bem-estar espiritual e 
material dos cidadãos.

O Cristo ressuscitado, anúncio de vida para toda a humanidade, reverbera através dos séculos e 
nos convida não esquecer dos homens e mulheres na sua jornada em busca de um futuro melhor; 
grupos cada vez mais números de migrantes e refugiados – entre os quais muitas crianças - que 
fogem da guerra, da fome, da pobreza e da injustiça social. Esses nossos irmãos e irmãs, que nos seus 
caminhos encontram, com demasiada frequência, a morte ou, ao menos, a recusa dos que poderiam 
oferecer-lhes hospitalidade e ajuda. Que a próxima rodada da Cúpula Mundial Humanitária não deixe 
de colocar no centro a pessoa humana com a sua dignidade e possa desenvolver políticas capazes de 
ajudar e proteger as vítimas de conflitos e de outras situações de emergência, especialmente os mais 
vulneráveis e os que sofrem perseguição por motivos étnicos e religiosos.

Neste dia glorioso, «alegre-se a terra que em meio a tantas luzes resplandece» (cf. Proclamação 
da Páscoa), mas ainda assim tão abusada e vilipendiada por uma exploração ávida pelo lucro, o 
que altera o equilíbrio da natureza. Penso em particular nas regiões afetadas pelos efeitos das 
mudanças climáticas, que muitas vezes causam secas ou violentas inundações, resultando em crises 
alimentares em diferentes partes do planeta.

Com os nossos irmãos e irmãs que são perseguidos por causa da sua fé e por sua lealdade ao nome 
de Cristo e diante do mal que parece prevalecer na vida de tantas pessoas, ouçamos novamente as 
palavras consoladoras do Senhor: «Não tenhais medo! Eu venci o mundo!» (Jo 16,33). Hoje é o dia 
radiante desta vitória, porque Cristo calcou a morte e com a sua ressurreição fez resplandecer a vida 
e a imortalidade (cf. 2Tm 1,10). «Ele nos fez passar da escravidão à liberdade, da tristeza à alegria, do 
luto à festa, das trevas à luz, da escravidão à redenção. Por isso, proclamemos diante d’Ele: Aleluia!» 
(Melitão de Sardes, Homilia Pascal).

Para aqueles que em nossas sociedades perderam toda a esperança e alegria de viver, para os idosos 
oprimidos que na solidão sentem as suas forças esvaindo-se, para os jovens aos quais parece não 
existir o futuro, a todos eu dirijo mais uma vez as palavras do Ressuscitado: «Eis que faço novas 
todas as coisas... a quem tiver sede, eu darei, de graça, da fonte da água vivificante» (Ap 21,5-6). 
Esta mensagem consoladora de Jesus possa ajudar cada um de nós a recomeçar com mais coragem 
e esperança, para assim construirmos estradas de reconciliação com Deus e com os irmãos. E temos 
tanta necessidade disto!
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S
abemos que “o coração de Maria representa a pessoa toda da Virgem”, como afirmou 
Santo Antônio Maria Claret. O Coração de Maria está em sintonia com Jesus, vive para 
Ele, orienta-se por, com e em Cristo.

Para compreender essa ligação de Maria com o Filho, é preciso entender que

O coração do nosso Salvador reflete 
de certo modo a imagem da divina 

pessoa do Verbo, e, igualmente, das 
suas duas naturezas: humana e 

divina; e nele podemos considerar 
não só um símbolo, mas também 

como que um compêndio de todo o 
mistério da nossa redenção 

(Carta Encíclica Haurietis Acquas, 43).

Maria, em sua humildade, compreendeu que Jesus é o resumo de toda a fé e, 
conscientemente, caminhou segura nessa direção. Quando invocamos a proteção do 
Coração de Maria para nossas vidas, imprescindivelmente, nos colocamos dentro do 
coração de nosso Senhor.

Seu coração materno assemelha-se de maneira íntegra e plena ao que contemplamos 
na missão de Cristo. Ela vive unida ao Deus que se encarnou na humanidade e sente 
que seu coração não pode professar outra verdade a não ser a que o Filho revelou. Em 
Maria, conquistamos a alegria de pertencer ao cristianismo e, mais ainda, de fazermos 
a experiência de uma vida que não se acaba com a morte, mas se transforma na 
Ressurreição.

Dom igualmente precioso do mesmo 
sagrado coração é, como indicávamos, 

a santíssima Virgem, Mãe excelsa 
de Deus e Mãe amadíssima de todos 
nós, era justo que o gênero humano 

tivesse por mãe espiritual aquela que 
foi mãe natural do nosso Redentor, a 

Ele associada na obra de regeneração 
dos filhos de Eva para a vida da graça 

(Haurietis Acqua, 37).
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Esse documento, acima destacado, explicita ainda que Maria se assemelha ao coração 
de Jesus por dizer “sim” ao Pai e por ser fiel ao Evangelho da vida que o próprio Filho 
veio comunicar. Antes de tudo, ela concebeu no coração o próprio Filho, e se tornou sua 
discípula até o fim.

Os dois corações sempre bateram em sintonia, revelando que, para se ter êxito na vida, é 
preciso se envolver com um ideal muito mais significativo de santidade e tocar no coração 
das pessoas, com o desejo firme de um verdadeiro encontro com a luz divina. A sintonia 
que precisamos para viver com qualidade consiste na ausência de paixões vazias e na 
confiança de que nossa vocação é para o amor a nós, a Deus e ao próximo. 

Se um coração está desvinculado com a vivência do amor, jamais produzirá frutos. Muitas 
pessoas vivem de ilusões e matam os nobres sentimentos relacionados à dignidade e à 
doação. Perdem-se no caminho e se frustram. Em Maria, encontramos o amor do coração 
de Jesus, e nele podemos nos abrigar e encontrar solidez no que professamos.

“Em um mundo tão dilacerado por discórdias e divisões, a devoção ao Imaculado Coração 
de Maria pode ser um luzeiro que indica o caminho de sermos a imagem e semelhança do 
Deus que é… Amor.”

Escolhamos, pois, esses dois modelos para nossa 
vida: o coração de Jesus e de Maria. Vamos optar em 
“fazer o que Ele disser” e entrar pela porta do bem 
em direção ao céu.

Como sugestão de leitura, a Editora Ave-Maria 
publicou recentemente o livro “Imaculado Coração 
de Maria – O amor que se revela” escrito pelo 
Pe. Nilton César Boni, CMF. A obra convida o 
leitor a deixar-se guiar pelo Coração de Maria às 
profundezas do amor de Deus, tendo-A como um 
verdadeiro exemplo de entrega e obediência à 
vontade do Pai, e unindo-se inteiramente ao seu 
Imaculado Coração. 

Coração de Maria, o mais semelhante ao 
Coração de Jesus, rogai por nós!

Conheça o livro!
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1º dia – 18Set (Dom) – Campinas / São Paulo / Cidade do México
Saída em ônibus especial para o aeroporto de Gaurulhos (valor do 
ônibus não incluído no pacote). Embarque em voo internacional no 
AM 15 com saída prevista para às 22h55 – Jantar e pernoite a bordo.

2º dia – 19Set (Seg) – Cidade do México
Chegada às 7h05, recepção e traslado ao Hotel Zocalo Central 4*. Tempo livre para 
descanso. À tarde visita ao Museu de Antropologia, salas mais representativas da cultura 
mexicana: Asteca e Maya, Palácio Nacional com murais de Diego Rivera.  Jantar no hotel.

3º dia – 20Set (Ter) – Cidade do México
Café da manhã e saída para um city tour completo visitando os principais pontos 
turísticos incluindo o centro histórico. Jantar no hotel.

4º dia – 21Set (Qua) – Cidade do México
Café da manhã e saída para um dos maiores sítios arqueológicos da Mesoamérica: 
Teotihuacán “Cidadede lós Dioses”. Visita ao templo de Quetzalcoatl, Calzada de los 
Muertos, Pirâmide do Sol e da Lua, templo Quetzal-Papaloti. Teotihuacán surgiu como 
um novo centro religioso mais ou menos na época de Cristo. No entanto os tempos 
iniciais não estão claramente entendidos. Os dados arqueológicos mostram que os anos 
1-200 A.D foram caracterizados por grandes construções, e que a cidade rapidamente 
se tornou o maior e mais populoso centro urbano do Novo Mundo. Visita a uma fábrica 
de obsidiana e outras pedras preciosas que se usavam nos ornamentos pré-hispânicos. 
Jantar no hotel.

5º dia – 22Set (Qui) – Cidade do México
Café da manhã e dia inteiro dedicado à visita ao Santuário de Guadalupe com 
celebração da Eucaristia presidida pelo Pe. Carlos Nascimento.  Jantar no hotel.

6º dia – 23Set (Sex) – Cidade do México / Cancun
Café da manhã e tempo livre. Traslado do aeroporto para embarque com destino a 
Cancun no AM 429, saída do voo previsto para às 12h10, chegada às 14h19 recepção e 
traslado para o hotel. Tarde livre.

7º ao 9º dia – 24 a 26 Set (Sab/dom/seg) – Cancun
Dias inteiramente livres (Sistema All Inclusive)

10º dia – 27Set (Ter) – Cancun / Cidade do México / São Paulo
Manhã livre. Traslado do aeroporto para embarque com destino ao México no AM 428. 
Saída do voo previsto para às 15h25, chegada às 17h55’ e conexão no AM 14 com saída 
prevista para às 23h15. Jantar e pernoite a bordo. Traslado para a cidade de Campinas 
(valor não incluso).

10X US$ 2.043
+9X US$ 906

sem juros
Pagamento em cartão ou cheque. Crédito sujeito a aprovação. Consulte o desconto para pagamento 

a vista. VALOR POR PESSOA – BASE DUPLO. Para apartamento single há o suplemento de R$ 2.358. 
Passageiros acima de 75 anos acrescentar 50% do valor no Seguro.

✔ Passagens aéreas – Aeroméxico
✔ Traslados de chegada e saída

✔ 4 noites de Hotel em Cancun 4* (All inclusive)
✔ 4 noites de Hotel em Cidade de México 4* (meia pensão)

✔ Passeio com guia às Pirâmides e ao
✔ Museu de Antropologia (ingresso incluído)

✔ Visita ao Santuário de Guadalupe
✔ Maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa)

✔ Guia falando português
✔ Seguro viagem

✔ Gorjetas





A Rádio Vaticano oferece o 
seu app para aparelhos 
Android com característica 

multimídia. Noticiários, programas de 
aprofundamento, vídeos ao vivo, portais, 
canais de áudio – tudo num único 
instrumento, que permite conhecer e 
acompanhar os compromissos cotidianos 
do Papa na palma da mão, com rapidez e 
mobilidade.

Através de um sistema criado pela própria 
RV, é possível acessar conteúdos em texto 
referentes aos eventos públicos do pontífice, 
destacados na agenda do aplicativo, e a 
outros materiais publicados em áudio.

Além da seção ‘Rádio’, com cinco canais 
que correspondem às redes de difusão dos 
mais de setenta programas cotidianos da 
RV em 40 línguas (AM, FM, OC, satélites e 
outros), o software oferece a área “News”, 
que contém as últimas notícias produzidas 
pela redação da emissora.

Clique no botão de redirecionamento, 
abaixo, e faça agora mesmo o download 
para começar a acompanhar de perto todos 
os acontecimentos da Santa Sé.

Acompanhe os 
compromissos cotidianos 
do Papa e ouça a rádio 
oficial da Santa Sé através 
do seu celular

RADIO VATICANA
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A MULHER QUE
TOCOU EM JESUS

EM DEUS NÃO EXISTEM ACASOS, EXISTE PROVIDÊNCIA

de Pe. Luís Erlin, CMF, Editora Ave-Maria

Os Evangelhos relatam a história de uma mulher que foi curada de uma hemorragia, 
que durava mais de 12 anos, ao tocar a orla do manto de Jesus. Mas quem era 
essa mulher, e o que se passara em sua vida até o encontro com Aquele que lhe 
devolvera o sentido da vida? Em seu novo livro, Pe. Luís Erlin nos apresenta, através 
de um texto ficcional, em prosa, os difíceis momentos vividos por essa personagem 
marginalizada, que até hoje é lembrada na história da salvação. Essa obra nos dá 
a certeza de que, assim como essa mulher, podemos ser curados e transformados 
através da força e do amor que emanam do coração do Senhor.

“As dores dessa mulher se parecem 
com dores de tantas mulheres e 
homens que adoecem no corpo 
ou nos afetos. O autor nos 
surpreende. E vai lançando 
valores essenciais em 
tempos de preconceito, 
de radicalismo, de 
ódios, inclusive, 
religiosos. Faz isso 
com delicadeza. ” 
(Gabriel Chalita)



METODOLOGIA: 
FÉ E VIDA CAMINHAM 
JUNTAS EM 
COMUNIDADE
de Ir. Mary Donzellini, mjc, editora Paulus

Este Caderno Catequético apresenta o 
princípio da interação em que vida e fé se 
interpelam mutuamente; a fé é formulada 
enquanto lutamos pela vida. O objetivo 
é agilizar o planejamento catequético, 
o funcionamento das equipes e o seu 
crescimento.

SOU CATÓLICO
Edição de bolso

da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

Este livro é destinado a ajudar os católicos a 
conhecerem melhor os fundamentos da fé e 
da vida cristã católica. O texto traz exposições 
breves e essenciais sobre aquilo que os 
católicos creem, como rezam e como são 
chamados a viver. No final, aparecem algumas 
respostas a perguntas que os católicos, com 
frequência, são desafiados a responder.
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A próxima edição chega em 
breve e queremos que nos  

ajude a torná-la ainda melhor.
Envie um e-mail para  

contato@soucatequista.com.br
com as suas sugestões,  

elogios, críticas, ou mesmo 
um artigo ou depoimento.

GOSTOU?


