
Teografia 

...Tu me formaste no seio materno.  

Eu te celebro por tanto prodígio,  

e me maravilho com tuas maravilhas!  

(Sl 139, 13-14) 

 

Teografia significa a escrita de Deus no nosso caminhar ao longo da 

vida. São as marcas que Deus deixa em nosso coração. 

 

Querido (a) catequista convido você a reler e escrever aspectos da sua vida à 

luz de Deus. Esse exercício ajudará você a perceber como Deus se manifesta 

em cada acontecimento e experiência de sua vida e como vai deixando marcas 

de amor e ternura na sua história.  

 

1. Conhece a história do seu nome? Quem escolheu esse nome? Tem 

algum significado? 

2. Como descreve a experiência de fé vivida na sua família? 

3. Quais valores recebeu da sua família? 

4. Quem lhe transmitiu a fé?  

5. Descreva um pouco seus primeiros passos da Iniciação a vida cristã? 

6. Como foi sua catequese? Quem foi seu catequista (a) 

7. Como foi receber os sacramentos: batismo, eucaristia e cristã? 

8. Quem ensinou a rezar? Qual foi primeira oração que aprendeu? 

9. Qual imagem de Deus você tinha e como sente Deus hoje?  

10. Qual é o Cristo que você segue? E qual sua relação com ele? 

11. Quem chamou você para ser catequista?  

12. O que mudou na sua vida desde quando revolveu ser catequista? 

13. Como é sua experiência como catequista? 

14. Lembra de uma experiência que viveu na catequese e que marcou a sua 

vida profundamente? 

15. Como é sua espiritualidade?  

16. Como é sua relação com Jesus, sua oração, sua experiência 

sacramental...? 

17. Quais dificuldades, alegrias e desafios vividos na sua experiência de 

catequista? 

18. O que significa a fé para você e como a vive no dia a dia? 

19. Quem são as suas devoções?  

20. Como cultiva a sua formação permanente na catequese? 

21. Quais as suas convicções de vida? 

22. O que tem valor na sua vida? 

23. Que sentido tem a Igreja na sua vida? 

24. Qual sua mensagem para os catequizandos e para todas as pessoas 

que buscam viver o projeto de Deus?  

25. Qual frase bíblica é fonte de luz no seu caminhar? 



26. Depois de revisitar a sua história à luz de Deus, qual sua prece sai do 

seu coração? 

 

OBS: Se desejar pode acrescentar outros aspectos da manifestação de 

Deus em sua vida. 

 

 

 

“O catequista é aquele que guarda e alimenta a memória de Deus; guarda-a 

em si mesmo e sabe despertá-la nos outros”  

(Papa Francisco) 

 

 

 

 


