
Importância da Formação  



“ 
▪ “Qualquer atividade pastoral 

que não conte, para a sua 

realização, com pessoas 

realmente formadas e 

preparadas, coloca em 

risco a sua qualidade” 

(DGC 234) 



O Catequista  



Discípulo 

missionário de 

Jesus Cristo. 

É o porta voz da 

Igreja. 



O Catequista 

▪ O Encontro: leva o jeito de ser e agir de Jesus 

▪ A conversão: resposta inicial de quem escutou 

Jesus e decidiu por Ele. 

▪ O discipulado: desejo constante de aprofundar o 

conteúdo da fé e crescer. Aprender com Jesus  

▪ Engajamento na comunidade: não há vida cristã 

sem a participação na comunidade.  



O Catequista 

▪ A missão: anuncia as maravilhas do amor de Deus 

que salva a todos. Quem crê anuncia. O catequista 

deixa no coração do catequizando a audácia, a 

criatividade e o ímpeto missionário. 

▪ O testemunho: testemunha sua fé e seu 

compromisso com a Igreja e com a humanidade. 

▪   
6 



“ 
▪ Qual ação, gesto, 

frase de Jesus é fonte 

de inspiração para 

minha missão de 

catequista?  
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Perfil do catequista 
(DNC 261) 



Ama viver 
Sente-se realizado, comprometido com a vida 



Pessoa de oração 
Baseada na Palavra de Deus 



Alegre  
Reflete o encantamento por Jesus e a Igreja 



Cuida da formação  
Atualiza-se, participa das formações, 

estuda, ler, procura cultivar-se 



Acolhe com amor 
Cria condições para que as pessoas se abram. 



Pessoa de escuta 
Dialoga, coloca-se a serviço 



Maturidade humana 
Equilíbrio psicológico  



Atento ao tempo presente 
Atualizada e identificada com seu catequizando  



Sabe ler a presença de Deus 
Descobre o rosto de Deus nas pessoas, na 

realidade 



Saber o catequista  

▪ Conhecer as Sagradas 

Escrituras; 

▪ Documentos da Igreja 

▪ Conteúdo catequéticos (metodologia, 

pedagogia,...) 

▪ Catecismo da Igreja católica  

“O catequista 

é aquele que 

guarda a 

memória de 

Deus” 
Papa Francisco  



Saber fazer  

▪ Ser competente na ação 

catequética, superar a 

improvisação. 

▪ Pedagogia do “aprender 

fazendo” 

▪ Comunicador por excelência. 

▪ Desenvolver habilidades  

 

A alma de todo método 

está no carisma do cate 

quista, na sua sólida 

espiritualidade, em seu  

transparente 

testemunho de vida, no 

seu amor aos 

catequizandos, na sua 

competência quanto ao  

conteúdo, ao método e à 

linguagem.  
(DNC 172) 



Saber fazer  

▪ Planejar as atividades 

▪ Dar ênfase na relação catequese e 

liturgia. Catequese mistagógica. 

▪ Preparar com carinho e responsabilidade 

cada encontro catequético. Cada encontro 

é único. 

▪ Transmitir o conteúdo na prática   

 

 

A alma de todo método 

está no carisma do cate 

quista, na sua sólida 

espiritualidade, em seu  

transparente 

testemunho de vida, no 

seu amor aos 

catequizandos, na sua 

competência quanto ao  

conteúdo, ao método e à 

linguagem.  
(DNC 172) 






