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RESUMO 

CORREIA, Marlei. A catequese antropológica, nos materiais didáticos da 
educação catequética, da diocese de Guarapuava  2017. Dissertação de 

Mestrado em Educação – Universidade Estadual do Centro Oeste- Guarapuava 

2017.  

 

O objetivo deste trabalho consiste em investigar os pressupostos do modelo de 

organização da catequese antropológica e seus desdobramentos, nos manuais de 
ensino catequético: “Crescer em Comunhão”, “Sementes” e “Pistas e metas para 
a catequese”, que são os materiais didáticos mais utilizados no ensino 

catequético nas paróquias da Diocese de Guarapuava (PR). A análise desses 
materiais pautou-se nos conteúdos e procedimentos recomendados pela 
catequese antropológica, cujo entendimento pressupôs a análise dos documentos 

conciliares que nortearam a sua elaboração e nos diretórios de catequese, 
criados pela Comissão Nacional dos Bispos do Brasil nas décadas de 1980 e 
2000. A pesquisa revelou que, apesar de o modelo antropológico de catequese 
ter sido eleito pela Igreja Católica a partir da década de 60, seu processo de 

implantação delineou-se pelos embates ideológicos, entre os setores 
progressistas e os conservadores do catolicismo. Tais embates são encontrados 
nos discursos e organização dos conteúdos dos manuais catequéticos. A 

pesquisa revelou que, apesar de o modelo antropológico de catequese ter sido 
eleito pela Igreja Católica, a partir da década de 60, seu processo de implantação 
delineou-se pelos embates ideológicos entre os setores progressistas e os 

conservadores do catolicismo.   
 
 

Palavras-chave: educação catequética católica; modelo antropológico de 
catequese; Concílio do Vaticano II.  
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ABSTRACT 

CORREIA, Marlei. The anthropological catechesis int the teaching materials of 

catechetic education of the diocese of Guarapuava, 2017. Dissertação de 

Mestrado em Educação – Universidade Estadual do Centro Oeste- 
Guarapuava2017.  

 

The objective of this work is to investigate the presuppositions of the 

anthropological catechesis organization model and its unfolding in the catechetical 

teaching manuals "Growing in Communion", "Seeds" and "Tracks and goals for 

catechesis", which are the most used teaching materials In catechetical teaching 

in the parishes of the Diocese of Guarapuava (PR). The analysis of these 

materials was based on the contents and procedures recommended by the 

anthropological catechesis, whose understanding presupposed the analysis of the 

conciliar documents that guided its elaboration and in the directories of catechesis 

created by the National Commission of Bishops of Brazil in the 1980s and 2000s. 

Research revealed that, although the anthropological model of catechesis was 

elected by the Catholic Church from the 1960s, its implementation process was 

outlined by ideological clashes between the progressive groups of people 

conservative of Catholicism. Such clashes are found in the discourses and 

organization of the contents of the catechetical manuals. The research revealed 

that, although the anthropological model of catechesis was elected by the Catholic 

Church from the 1960s, its implementation process was delineated by ideological 

clashes between progressive and conservative sectors of Catholicism. 

 

Keyword: Catholic catechetical education; Anthropological model of catechesis; 
Council of the Vatican II. 
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INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa discute a educação não escolar, no âmbito da educação 

catequética católica, que se constitui a partir de uma organização complexa de 

diretrizes, de subsídios formativos, de materiais didáticos, de metodologias e de 

linguagens específicas. 

A catequese é o modo de educação religiosa, que acontece nas paróquias 

e dioceses e visa o ensino de conteúdos relacionados à fé católica.  

A história da catequese católica é caracterizada por inúmeras mudanças, 

tanto no que se refere à sua concepção de formação, como nas metodologias e 

discursos que desenvolve. O período compreendido entre 1962-1965 marca a 

realização do Concílio Vaticano II, e os rumos da catequese. 

A partir do Concílio Vaticano II, na década de 60, a Igreja passa por um 

período de renovação pastoral, e a catequese sofre modificações metodológicas e 

alterações de linguagens. Entre os anos 1962 até os dias atuais, a Igreja se vale 

de documentos e subsídios, desdobramentos do discurso conciliar, que trazem 

novos procedimentos metodológicos e atribuem à catequese um novo olhar e 

gera novos paradigmas.  

A realização do Concílio Vaticano II, atendeu à necessidade de renovar o 

estilo pastoral da Igreja, visando acompanhar a contemporaneidade pela 

assunção, de uma nova visão de mundo, e de maior aproximação das pessoas 

que, por sua vez, reclamavam novas linguagens e posturas mais atualizadas. 

(BEOZZO, 1993, p.15). As primeiras sessões do Vaticano II romperam com a 

tradição católica, pautada pelo modelo do Concílio de Trento, o que fez notar a 

superação dos modelos antigos e a abertura aos novos paradigmas. Tratava-se 

da transição de uma visão antiga do catolicismo, para uma mais coerente com a 

sociedade contemporânea. Nessa perspectiva, a catequese tinha o compromisso 

de romper com seu modelo, essencialmente tradicional de ensino, e abrir-se para 

uma nova linguagem e novos métodos, que dão início às transformações e novos 

sentidos à formação das pessoas inseridas neste âmbito.  

Os documentos do Concílio Vaticano II, trazem um novo modelo de 

organização pastoral, fundamentado na antropologia católica, cuja tendência une 

as questões religiosas às questões humanas. Por isso, esse modelo se desdobra 
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em orientações gerais voltadas a todas as pastorais e movimentos da Igreja 

católica. Este trabalho faz uma reflexão sobre a educação catequética, no modelo 

antropológico, que substituiu a catequese doutrinal. 

A catequese doutrinal, também conhecida como catequese tradicional, 

representa um modelo arcaico, de transmissão da fé. Segundo Morás (2004), se 

pautava no uso de catecismos, na memorização, na recitação de orações e de 

elementos da doutrina católica.  A catequese doutrinal consistia em um processo 

de curta duração, cujo objetivo restringia-se à preparação das crianças, para a 

recepção dos sacramentos. 

A catequese antropológica pressupõe a aproximação com as pessoas, o 

protagonismo de seus interlocutores, a atenção aos problemas sociais, insere em 

seus conteúdos a diversidade, a vivência do ecumenismo e do diálogo inter-

religioso. Além disso, é um modelo de catequese, que considera o contexto da 

comunidade e que prioriza o sujeito em si, em detrimento da doutrina. Os 

ensinamentos bíblicos e doutrinários, não se ausentam na organização da 

catequese antropológica, mas ficam em segundo plano. Essa mudança de 

paradigma torna a catequese significativa e pressupõe uma Igreja católica mais 

engajada e humana – fato este que instigou a investigação, deste tema no 

contexto da diocese de Guarapuava.  

           A Diocese de Guarapuava-PR possui 51 paróquias, as quais se dividem 

em quatro decanatos: (Decanato Centro, Decanato Pinhão, Decanato Pitanga e 

Decanato Laranjeiras). Os decanatos são agrupamentos de paróquias por regiões 

e abrange as localidades mais próximas a Guarapuava, o que facilita a 

comunicação e a realização de ações conjuntas. O Decanato Centro possui 14 

paróquias e 70 comunidades; o Decanato Pinhão conta com 12 paróquias e 347 

comunidades; o Decanato Laranjeiras com 10 paróquias e 283 comunidades; e o 

Decanato Pitanga com 15 paróquias e 353 comunidades. Em todas acontece a 

educação catequética. 

Além desse aspecto, a presente pesquisa foi inspirada em minha 

experiência, no âmbito da educação catequética, por um período de doze anos, 

na Diocese de Guarapuava – PR. Em meio a esse contexto, muitos 

questionamentos surgiram a respeito da organização da educação catequética, 

em nível diocesano, regional e nacional. Do mesmo modo, questionou-se a 



3 

 

coerência dos modelos de catequese, instituídos pela Igreja ao longo dos anos, o 

que inclui o modelo tradicional, utilizado pela maioria dos agentes da catequese. 

A conjuntura vivenciada na atuação catequética levou-me a elaborar a hipótese 

de que a catequese antropológica perdia espaço, ou de que ela nunca conquistou 

plenamente seu lugar na Igreja, visto que muitas vezes foi abafada pelo modelo 

doutrinário. Dessa forma, a problemática referente à implantação do modelo 

antropológico em Guarapuava, se fez presente em minha prática como 

catequista, por isso, decidi elegê-la para este estudo. 

O objetivo desta pesquisa consiste em investigar os pressupostos do 

modelo de organização da catequese antropológica, e seus desdobramentos nos 

principais manuais de ensino catequético na Diocese de Guarapuava. 

Este trabalho se constitui em três capítulos. O primeiro capítulo 

contextualiza o surgimento do modelo antropológico, para todas as pastorais da 

Igreja Católica, com vistas ao contexto internacional e brasileiro, além de 

apresentar e discutir os documentos do Concílio Vaticano II e as diretrizes da 

catequese. O segundo capítulo caracteriza a catequese antropológica, suas 

inovações, suas diretrizes, seus objetivos, conteúdos, seus métodos e seus 

materiais. O capítulo III aborda a organização da educação catequética, na 

Diocese de Guarapuava-Pr, cujo parâmetro, foi o material didático mais utilizado. 

A análise desses materiais considerou a coerência de seus objetivos, de seus 

conteúdos e de seus métodos, em relação àqueles estabelecidos pela educação 

catequética antropológica. 

O critério para a escolha dos manuais de catequese ocorreu por meio de 

um levantamento quantitativo, que revelou as coleções mais utilizadas nas 

paróquias da Diocese de Guarapuava. Assim, elegeram-se as coleções: “Crescer 

em Comunhão”, “Sementes” e o itinerário “Pistas e Metas para a catequese”, do 

Decanato Pitanga. A análise ocorreu por meio da leitura dos encontros de 

catequese, cuja atenção voltou-se para os conteúdos, a metodologia, os 

objetivos, as atividades abordadas nos manuais e as orientações destinadas aos 

catequistas. Procurou-se identificar se havia características, que remetessem à 

catequese antropológica, por meio das seguintes categorias: ecumenismo, 

diálogo, alteridade, diversidade religiosa e cultural, inclusão, opção pelos pobres, 

visão contextualizada da realidade, defesa da igualdade e direitos humanos.  Isso 
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permitiu refletir de maneira mais consistente, se há e como ocorre a presença da 

catequese antropológica na práxis dos catequistas da diocese de Guarapuava-Pr. 
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CAPÍTULO I 
 

O MODELO ANTROPOLÓGICO DO CONCÍLIO VATICANO II 
 

1.1 Origens e contexto 

 

O Concílio Ecumênico Vaticano II, foi uma conferência mundial realizada 

pela Igreja Católica, em Roma, entre os anos de 1962 a 1965, e até hoje é 

considerado o acontecimento eclesial, de maior relevância para os cristãos 

católicos, justamente pelas rupturas que representou, e pela promoção de novos 

paradigmas. Em caráter ecumênico, foram definidas grandes mudanças, na 

relação entre a Igreja e o mundo contemporâneo. Esse acontecimento 

desencadeou um movimento de renovação, que se estendeu para as diversas 

pastorais da Igreja, principalmente para a catequese. 

Por tratar-se de um evento de grande importância para a história da Igreja, 

e por assim dizer, para a educação confessional católica, especialmente no Brasil 

e na América Latina. Ele atribuiu um novo olhar sobre os processos formativos da 

Igreja, e a maneira como esses deveriam acontecer.  Desse modo, estabeleceu-

se um projeto de pessoa, de educação e sociedade, e por consequência, gerou 

um modelo antropológico, que será abordado mais adiante.  

A idéia de convocar um novo concílio e reunir os líderes da Igreja católica, 

e de outras denominações religiosas, para discutir questões emergentes da 

sociedade e da religião, foi um dos grandes feitos de João XXIII, papa que deu 

início ao Concílio Vaticano II. Os preparativos para a realização do Concílio, 

tiveram início no final da década de 50.  

Organizar um evento dessa magnitude foi um trabalho árduo e levou 

tempo, já que envolveu o clero, religiosos, leigos e, no caso do Vaticano II, 

também os líderes protestantes e não cristãos do mundo inteiro. Valentini (2011) 

mostra como se deram os preparativos para o Concílio, e destaca que 

Inicialmente foram organizadas dez comissões preparatórias.  O primeiro desafio 

era encontrar os temas a serem debatidos1. 

                                                           
1
 Em Trento era o problema da Reforma Protestante; no Vaticano I, o problema do racionalismo. 

Mas, neste, a Igreja tomava a dianteira, e mesmo sem estar acossada por graves problemas 
concretos convocou um concílio para, em tempo, atualizar-se. (VALENTINI, 2011, p. 18). 
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Visto que a Igreja precisava encontrar uma nova maneira de agir, ter novas 

posturas diante do mundo, Valentini (2011), relata que, no dia 18 de junho de 

1959, foi enviado aos bispos de todos os países, uma carta solicitando sugestões 

de temas, e descrição das problemáticas, enfrentadas em cada realidade 

diocesana, pois os bispos conheciam bem sua realidade e os problemas nelas 

existentes. Tais temas, após uma seleção, seriam incluídos na pauta de 

discussão das reuniões conciliares. A mesma carta foi enviada às Universidades 

católicas, às faculdades de teologia e às congregações religiosas. Desse modo, 

foi dado um prazo até o final do mesmo ano, para que as respostas fossem 

devolvidas. “Já começava a agir aí o espírito do Vaticano II. Começava a 

valorização dos bispos, o diálogo entre as dioceses e a sede da Igreja, e a 

vontade de adaptar as coisas conforme a situação de cada lugar.” (VALENTINI, 

2011, p. 18).  

Aos poucos, as cartas com as respostas foram retornando à Cúria 

Romana. Segundo Valentini (2011, p. 19), 77% das pessoas responderam à 

solicitação, somando um total de 1.998 respostas, o que representa um material 

bastante vasto, e que precisou ser impresso em formato de livros, em doze 

volumes. Assim, o trabalho das comissões se referiu à análise das sugestões, e 

constituiu-se em uma enorme engrenagem, que se colocava em movimento. 

Brighenti e Arroyo (2015), explicam que nesse período o catolicismo 

encontrava-se desorientado diante das novas demandas sócio culturais e a Igreja, 

via-se ameaçada pela racionalidade científica, e pelos conflitos internos. Os 

autores destacam os principais fatores, que contribuíram para que a Igreja 

rompesse alguns paradigmas arcaicos, e se apresentasse ao mundo de modo 

mais acolhedor e humano. Dentre os principais estão: as seqüelas da barbárie da 

Segunda Guerra Mundial; a corrida armamentista e a chamada guerra fria, 

sustentada pelos dois grandes blocos ideológicos (capitalista e socialista); os 

protestos estudantis; o aparecimento do movimento hippie; a liberação sexual; a 

cultura das drogas; os avanços no campo da bioética, da biotecnologia e da 

informática; a cibernética e a comunicação digital; a tensão entre ditaduras; a 

industrialização e o urbanismo; as migrações; a consolidação da população 

operária; o processo irrefreável da descristianização; o aborto; a eutanásia e a 

pena de morte. (BRIGHENTI; ARROYO, 2015, p. 32). Essas foram algumas das 
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causas que tornou necessário, o “aggiornamento”, isto é, a atualização da Igreja.   

Hobsbawm (2003) discute o contexto desse período e entende que a 

mudança mais impressionante e de longo alcance na segunda metade do século 

XX, que isola a humanidade para sempre de seu passado, foi a “morte do 

campesinato”, ou seja, o esvaziamento do campo e a intensa industrialização. Ele 

cita como exemplo a Grã-Bretanha e a Bélgica, que ás vésperas da Segunda 

Guerra Mundial, eram os únicos países que empregavam, na agricultura e na 

pesca, menos de 20% da população. Na Alemanha e nos Estados Unidos, as 

maiores economias industriais, a população agrícola, apesar do seu declínio, 

correspondia à quarta parte do número de seus habitantes.  (HOBSBAWM, 2003, 

p. 284). 

Para o autor, o mundo da década de 1960, tornou-se urbanizado como 

jamais fora.  Ao contextualizar essa realidade, Hobsbawm (2003, p. 288), ressalta 

a presença da industrialização na agricultura, a qual se tornou mecanizada, 

contribuiu para o declínio do trabalho rural e causou o inchaço maciço das 

cidades. De um lado tem-se o aumento da produtividade, e de outro, um grande 

problema social, a marginalização do trabalhador do campo, que migrou para a 

cidade em busca de melhoria de vida, e nem sempre a encontrou, uma vez que 

se deparou com uma realidade tecnológica para a qual ele não estava preparado. 

Para Hobsbawm (2003), o declínio do campesinato e a explosão 

populacional das cidades, consistem em uma questão social, pois os 

trabalhadores na busca por uma colocação no mercado de trabalho deparavam-

se com as exigências de educação secundária e superior. Muitos não eram 

alfabetizados ou tinham baixa escolaridade, fato que dificultava o aceso ao 

mercado de trabalho formal. Conforme a análise do autor, a maioria dos países 

latinos e europeus apresentava o alto índice de analfabetismo, embora até a 

década de 80, não se admitisse.  

Os jovens que tinham acesso à universidade constituíam nas palavras de 

Hobsbawm (2003, p. 292), “um novo fator na cultura e na política”. Assim, na 

década de 60, surgiram e se fortaleceram os movimentos cujas ações e posturas 

evidenciavam o descontentamento social e político. Nos países governados por 

regimes políticos ditatoriais, os movimentos estudantis se organizavam 

coletivamente, lutando pela democracia e pelos direitos da população: “A partir da 
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década de 60, tiveram alguns êxitos nessa atuação. Provocaram enormes ondas 

de greve operárias, na França e Itália em 1968”.  (HOBSBAWM, 2003, p. 293). No 

Brasil, a JEC e a JUC2, desempenharam esse papel de mobilização da população 

em prol de seus direitos. 

Outro destaque feito pelo autor refere-se à conquista da inserção da mulher 

no mercado de trabalho, mudança que afetou a sociedade. Embora a presença 

feminina no mercado de trabalho formal não fosse algo novo. Mas a partir do 

século XX, houve um considerável aumento do trabalho da mulher no terceiro 

setor, principalmente nas indústrias, cujo trabalho era antes desenvolvido por 

homens.  Tal mudança afetou a classe operária, uma vez que as mulheres se 

emanciparam e se inseriram no âmbito político, (HOBSBAWM, 2003, p. 304).  

Em grande parte do mundo, na década de 60, as mulheres haviam 

conquistado o direito de voto, com exceção de alguns Estados islâmicos. Nesse 

sentido, o autor destaca que um dos aspectos relevantes, da revolução social 

dessa década, não foi apenas a natureza das atividades exercidas pelas 

mulheres, mas os papéis desempenhados por elas no setor público, e 

principalmente, o surgimento de uma nova consciência de feminilidade.  

(HOBSBAWM, 2003, p. 306). 

Hobsbawm atribui a inserção da mulher no mercado de trabalho, a dois 

motivos principais: o primeiro estava relacionado à situação econômica, onde as 

mulheres casadas buscavam emprego, com a finalidade de ajudar o marido a 

manter as despesas de casa e custear a educação dos filhos, uma vez que o 

trabalho infantil não era visto com bons olhos, na sociedade do século XX. 

Contudo, a mão de obra feminina era demasiadamente barata. O segundo motivo, 

por sua vez, estava atrelado à autonomia e independência financeira da mulher, 

classe média em relação ao marido. 

Para o autor (2003), os sinais de mudanças são inegáveis, sobretudo no 

que tange à emancipação da mulher na sociedade. Apesar da lenta inserção 

feminina na política, mesmo quando diversos países incluíram as mulheres em 

seus ministérios, elas, por sua vez, desempenhavam um papel de mera 

representatividade, o que significa que a grande maioria delas não tinha voz. De 

                                                           
2
 Movimentos que faziam parte da Igreja: Juventude Estudantil Católica (JEC) e Juventude 

Universitária Católica (JUC). 
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toda forma, a mulher havia descoberto seu lugar na sociedade, fato que na visão 

do autor, foi um grande avanço. Nos países em que as mulheres não ocuparam 

cargos políticos, deveu-se à baixa escolaridade. 

Por longos anos, a mulher foi tratada com inferioridade, principalmente pela 

instituição da sociedade patriarcal.  Por isso, Hobsbawm afirma que não foram em 

vão os esforços pela emancipação feminina no pós-guerra. A igualdade de 

direitos, especialmente à educação e ao trabalho. Esses avanços não 

aconteceram nas sociedades, onde predominam o fundamentalismo religioso, 

(HOBSBAWM, 2003, p. 310).  Outro destaque abordado pelo autor trata-se da 

demanda das décadas de 50 e 60 em romper a especificidade do trabalho da 

mulher, à esfera doméstica. Diante disso, estar no mercado de trabalho, 

representava para as mulheres a quebra da carga ideológica que historicamente 

recaía sobre seu papel na sociedade. Nessa perspectiva, ressalta que as 

mulheres e os movimentos feministas foram cruciais nessa revolução 

sociocultural. 

Ao abordar os principais fatos da metade do século XX no que tange à 

revolução cultural propriamente dita, Hobsbawm (2003) enfatiza o papel da 

instituição familiar. Segundo o autor, nas décadas de 60 e 70, o núcleo central da 

sociedade era a família, cuja definição se restringia ao casal e a seus filhos. A 

família, nesse sentido, era vista como o modelo padrão da sociedade ocidental.  

Nesse período, a discussão a respeito da legalidade do divórcio e dos métodos 

anticoncepcionais foi fortalecida. Para o autor, essas questões estavam atreladas 

às mudanças sociais e à crise da família. Outro fato que relacionou à crise foi o 

início da liberação sexual onde algumas pessoas tiveram a liberdade de assumir 

sua opção sexual. Ora, se historicamente mantinha-se a ideia de que uma das 

funções da família era a procriação, agora se tinha o que Hobsbawm (2003, p. 

316) chamou de revolução cultural-sexual, que agregada à discussão acerca da 

legalidade do aborto, desencadeava a crise do papel sócio-cultural da família. 

Hobsbawm (2003, p. 318) discute a revolução cultural no âmbito da 

juventude, nos anos 50, que vive sob a influência do rock e do cinema, que 

orientaram os jovens no seu modo de se vestir e de se comportar. Embora os 

jovens estivessem sempre mudando, na metade do século XX, havia o 
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surgimento dos grupos etários, entre esses, os adolescentes, como atores de si 

mesmo e reconhecidos pela indústria do consumo.  

Segundo o autor (2003, p. 319), essa novidade cultural era composta por 

três fatores relevantes. O primeiro deles se refere à ideia de que os adolescentes 

são indivíduos em estágio de crescimento físico e intelectual, sem a experiência 

da vida adulta e em pleno desenvolvimento humano. O segundo fator deriva do 

primeiro, ou seja, a cultura juvenil havia se tornado o público alvo das indústrias e 

do comércio. Equipamentos eletrônicos e a própria moda eram lançados 

exclusivamente para atrair os consumidores jovens. Por fim, o terceiro fator, não 

menos importante, o estilo de se vestir, cuja característica mais significativa foi o 

blue jeans e o comportamento rebelde dos jovens. (HOBSBAWM, 2003, p. 320). 

Agregado a esse comportamento, era comum o uso de drogas, álcool e tabaco, 

como um gesto de rebelião. (HOBSBAWM, 2003, p. 326).  

 De acordo com a análise de Hobsbawm (2003), o poder de mercado 

auxiliou para que os jovens dessas décadas definissem seu perfil a partir de 

produtos que compunham sua identidade. Nesse sentido, a cultura jovem tornou-

se uma das matrizes da revolução cultural nos modos e costumes, nas artes e no 

comércio. 

Com todas essas mudanças no âmbito social e cultural, as instituições 

familiares e as igrejas ocidentais foram atingidas pelo individualismo. No que 

tange ao catolicismo, Hobsbawm (2003, p. 330) explica que na década de 60, 

cerca de 20% das pessoas que viviam no Canadá compareciam às missas 

dominicais. Além disso, em muitos países, as mulheres passaram a ter controle 

de natalidade, incluindo o aborto e o divórcio, fatos que causavam preocupação 

por parte de algumas religiões, principalmente a católica. Para Hobsbawm (2003, 

p. 331-333), diante dessas situações, a Igreja sofre o declínio de sua autoridade 

moral. Essas transformações também promoveram o afrouxamento dos laços das 

famílias tradicionais e na maior parte dos países, a coesão familiar se rompeu e 

se tornou instável.  

Diante dessa conjuntura, destacaram-se os movimentos que instigaram o 

acontecimento do Concílio Vaticano II. Dentre eles, Carmo (2012) evidencia o 

movimento bíblico, o qual desejava que a Igreja encorajasse os leigos, a estudar 

e interpretar as Sagradas Escrituras de forma livre e espontânea, sem os 
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resquícios das fórmulas rígidas do Concílio de Trento; o movimento litúrgico que 

defendia que as missas fossem simplificadas e com linguagem acessível, 

celebradas no idioma de cada povo e não mais no latim; o movimento leigo que 

solicitava a ampliação da participação dos leigos nas atividades eclesiais; e, por 

fim, o movimento social, o qual defendia a democracia e os direitos humanos ao 

mesmo tempo em que se esforçava na elaboração da Doutrina Social da Igreja. 

No que tange ao movimento catequético, esse ganhou vigor ao sofrer as 

influências pedagógicas de Montessori e de outros pensadores, assim como das 

ideias da Teologia da Libertação. 

Surgia assim o desejo de implantar a catequese querigmática3 e superar 

também os métodos da catequese escolar (tradicional), com a inclusão de novos 

conteúdos. O movimento ecumênico estava pronto para estabelecer relações de 

diálogo com as pessoas de outras religiões, superar antigas rivalidades e 

apaziguar as tensões religiosas por meios pacíficos. O movimento missionário 

dava passos em direção à inculturação da mensagem evangélica e desejava 

adentrar em territórios não cristãos. Por fim, o movimento teológico queria 

alcançar uma nova teologia, que contemplasse os novos tempos e rompesse com 

a neoescolástica. (CARMO, 2012). 

Apesar dos clamores do povo, inicialmente os bispos ofereceram 

resistência às idéias de João XXIII, pois nem todos os convocados para as 

sessões do Concílio tinham compreendido a necessidade de mudança dentro da 

Igreja, e, sustentados pela comodidade, argumentaram pela permanência das 

coisas como estavam.  

Devido ao grande número de bispos conservadores e progressistas4, as 

sessões se deram em meio a diversos entraves no decorrer dos quatro anos de 

Concílio. As decisões acerca das propostas de mudanças que viriam a atualizar a 

práxis da Igreja nem sempre se deram pelo pleno consenso, eram comuns os 

embates entre a corrente progressista e a corrente conservadora da Igreja. 

                                                           
3
 Catequese do primeiro anúncio do Evangelho. (CNBB, 2009) 

 
4
 A Igreja possui três tendências: a progressista, a conservadora e a moderadora. (PUCCI, 1984, 

p. 35).  
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Permeada pelo tradicionalismo e pelo avanço de novas formas de credos 

que apresentavam certa discrepância em relação aos seus ensinamentos, a Igreja 

precisou agir e atualizar-se de uma maneira com que se perpetuasse por 

gerações, porém, com novos posicionamentos decorrentes de uma nova imagem 

e nova linguagem. Essa imagem começou a ser construída já na organização 

prévia do Concílio, pela ousadia e capacidade de diálogo do idealizador dessas 

mudanças dentro e fora da Igreja, o papa João XXIII.  

Após quatro anos de preparação, João XXIII finalmente faz o discurso de 

abertura no dia 11 de outubro de 1962, ocasião em que enfatizou o caráter 

pastoral e o ecumenismo, solicitando uma nova roupagem à Igreja, pedindo novas 

linguagens que viessem a auxiliar a Igreja a ir ao encontro dos sujeitos atuais. 

Para Valentini (2011), o aggiornamento significava apresentar à Igreja as 

novidades e as transformações que estavam ocorrendo no mundo. Em 1963, 

após o falecimento de João XXIII, assume o papa Paulo VI, cuja postura era 

rígida e menos acolhedora do que do seu antecessor. 

 

1.2 A Igreja Católica no contexto brasileiro 

 

Diante de uma sociedade em constante transformação, a Igreja católica, a 

começar pelo papa João XXIII, sentia a necessidade de desencadear mudanças 

interiores cujos reflexos se dariam na própria sociedade. O grande desafio era 

encontrar maneiras de agir e se inculturar no mundo contemporâneo. 

Considerando-se que, conforme a realidade de cada país e de cada cultura, as 

situações são diferenciadas, a Igreja não poderia agir do mesmo modo em todos 

os lugares, era necessário, então, que houvesse determinadas adaptações, 

porém sem ferir sua tradição.  

Nos anos de 1950 e 1960 a Igreja brasileira enfrentava desafios no âmbito 

pastoral e social, embora houvesse movimentos, em número reduzido, que 

ganharam destaque pelas ações que realizavam. Com base na análise do 

contexto social e político do Brasil nesse período, discutem-se as influências da 

Igreja nesses âmbitos e como ela enfrentou os desafios postos pela 

contemporaneidade, o que inclui o regime ditatorial brasileiro, na implantação das 
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propostas do Concílio Vaticano II5.  

No que tange ao contexto brasileiro, a Igreja enfrentava desafios para a 

implantação de seus projetos. De acordo com Beozzo (1993), os principais 

desafios se justificam pelo crescimento das classes e grupos sociais nas áreas 

urbanas, pelo aumento das migrações do campo para a cidade, fato que 

provocava determinado inchaço nas periferias e pelo regime político militar. Nas 

questões de âmbito religioso, destacam-se a competição religiosa nos grandes 

centros pelo avanço do pentecostalismo e de outras igrejas protestantes, assim 

como o florescimento do espiritismo e dos cultos afros. No período que antecede 

o Concílio Vaticano II, via-se o esforço dos leigos para ampliar seu protagonismo 

dentro da Igreja, luta que por vezes não era valorizada. (BEOZZO, 1993, p. 47). 

Bittencourt Filho (2003) faz a análise das matrizes religiosas do Brasil e 

conclui que na metade do século XX o pentecostalismo6 era a ameaça mais 

significativa para o catolicismo. O autor percebe na sociedade desigual, em vias 

de modernização seletiva, no poder econômico e político que gerava exclusão e 

marginalização em grande parte do país, a situação favorável para a imersão das 

igrejas pentecostais, uma vez que elas visavam a proximidade com os sujeitos, 

que por sua vez, encontravam-se desanimados no que ele chama de “processo 

de urbanização caótico e desumano”. 

No cenário político, Beozzo (1993) ressalta alguns fatos relevantes para 

descrever o contexto, como suicídio de Getúlio Vargas em 1954, e a eleição de 

Juscelino Kubistchek em 1955, cuja promessa era fazer o país crescer num ritmo 

acelerado (cinqüenta anos em cinco), por meio de ambiciosas metas econômicas: 

pela abertura ao capital estrangeiro nos setores de energia, indústria, transporte, 

agricultura e outros. 

Nesse período, a Igreja católica buscava expandir seus movimentos, como 

a Ação Católica, que apesar das relevantes iniciativas em prol das causas sociais 

e da luta pelo direito à educação de base, para as camadas populares, possuía 

                                                           
5
 Beozzo (1993)  destaca que o Brasil foi o terceiro país com maior número de participantes do 

Concílio Vaticano II, cujo nome de maior representatividade foi o de Dom Hélder Câmara. 
 
6
 Movimento religioso protestante do século XX que se desenvolveu fora do protestantismo 

tradicional, nos E.U.A. O principal elemento da Igreja Pentecostal é o batismo no Espírito Santo, 
considerado essencial para o caminho da salvação. 
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um pequeno número de militantes e encontrava-se profundamente subordinada à 

hierarquia eclesiástica.  (BEOZZO, 1993, p. 50).  

Segundo Beozzo (1993), outro movimento que se destacou no final dos 

anos 50, foi o da Juventude Operária católica7 (JOC).  Mattos (2008), explica que 

a JOC era composta por jovens leigos católicos que tinham como função 

primordial a defesa dos direitos dos trabalhadores. O auge desse movimento 

aconteceu a partir do golpe militar em 1964. Esse movimento era de origem belga 

e quando instalado no Brasil na década 30, tinha o objetivo de lutar pela 

transformação da vida dos operários, embora só tenha conseguido 

reconhecimento na década de 40, quando a Igreja brasileira organizou a Ação 

católica. (MATTOS, 2008, p. 107). 

Além desses, a Igreja contava com outros quatro movimentos: a Juventude 

Agrária Católica (JAC), a Juventude Estudantil Católica (JEC), a Juventude 

Universitária Católica (JUC) e a Juventude Independente Católica (JIC). Segundo 

Amorim (2010), essa última se tornou conhecida por não possuir uma identidade 

própria, pois acolhia leigos que não se encaixavam nos demais movimentos. Na 

década de 50, foram registrados embates entre alguns desses movimentos e a 

hierarquia da Igreja, principalmente a JUC e a JEC, que por sua vez, começaram 

a se afastar da doutrina conservadora da Igreja.  

Baseando-se na análise que Mattos (2008) faz, vê-se que o Concílio 

Vaticano II aconteceu em momento oportuno, pois a Igreja começava a afastar os 

poucos leigos que estavam ao seu serviço. Nesse sentido, a Igreja no Brasil tinha 

um longo processo de reflexão a respeito de sua práxis.  

No Brasil, a ala progressista da Igreja católica tinha como principal 

representante Dom Hélder Câmara, cuja atuação e liderança, fez nascer na 

década de 50 a Comissão Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), da qual foi 

presidente por mais de uma década.  Amorim (2010), explica que a CNBB não 

                                                           
7
 Esse movimento surgiu na Bélgica, criado pelo Padre Leon Joseph Cardijn, em dezembro de 

1882, o qual pertencia a uma família de classe operária e, ainda adolescente, ingressou no 
seminário da Cidade de Malinas. Devido à expansão industrial da Bélgica no final do século XIX, 
os trabalhadores tiveram que pagar o preço da transição para uma sociedade industrial moderna, 
com condições de trabalho perigosas, largas jornadas, baixos salários. Cardijn constatou que a 
Igreja tinha pouca ou nenhuma influência junto aos jovens operários que enxergavam o clero 
como “aliado das classes dominantes”. Essa experiência de rejeição da Igreja pelos operários 
levou Cardijn a descobrir o mundo de sua vocação sacerdotal e a dedicar sua vida à causa da 
juventude trabalhadora. (MATTOS, 2008, p. 104). 
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surgiu para enfrentar a hierarquia eclesiástica brasileira, mas para ser sua porta 

voz, mesmo tendo em seu comando, um bispo cuja preocupação majoritária eram 

as causas sociais.  

A autonomia que os bispos de outros países reivindicavam ao papa, aos 

poucos começava a se estruturar no Brasil, para que não houvesse a 

necessidade de recorrer ao chefe da Igreja para solucionar problemáticas locais 

das dioceses e paróquias. De acordo com Amorim (2010), com a liderança de 

Dom Hélder Câmara à frente da CNBB até 1964, a Igreja no Brasil deu passos 

largos nas suas ações.   

Para ilustrar as tentativas da Igreja em prol do social, Beozzo (1993), 

destaca um dos projetos de Dom Hélder Câmara implantado no Rio de Janeiro, 

no final dos anos 50, o qual consistia em retirar os moradores das favelas, 

sobretudo os que se encontravam em locais de risco e em situação de 

insalubridade acentuada e colocá-los morando em casas melhores. O projeto 

ficou conhecido como “urbanização e humanização”. Além da construção das 

moradias, o projeto previa também a construção de espaços públicos, como 

igrejas, escolas, mercados, centros de saúde e áreas de lazer. Essa proposta 

contava com a simpatia e apoio do governo federal e municipal que investiu 

recursos em boa parte do projeto, visto que estavam diante do acelerado 

crescimento das favelas e atitudes urgentes precisam ser tomadas. (BEOZZO, 

1993, p. 56).  

Apesar do trabalho realizado por esses movimentos, havia um grande 

clamor pela atualização eclesial no Brasil, principalmente pela ameaça que a 

Igreja via no avanço das demais crenças e pela necessidade de renovação 

litúrgica e pastoral. 

Beozzo (1993) recorre a uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa 

e Estudos de Mercado (IPEME) em 1955, e publicada na Revista Eclesiástica 

Brasileira, na qual participaram 280 mil moradores das áreas periféricas do Rio de 

Janeiro. A pesquisa revelou que 98,5%, tinham o hábito de batizar os filhos; 

desses, 7,5% se consideravam católicos militantes e participantes das missas 

dominicais; 8,1% se diziam protestantes; 27,8% se declaram macumbeiros 

praticantes; 67,7% se diziam católicos, mas ocasionalmente freqüentavam 

centros de macumba; 27,4% eram católicos e freqüentavam centros espíritas; 7% 
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eram protestantes e freqüentadores de centros espíritas e 23% dos católicos 

tinham o hábito de mandar os filhos para a catequese. (BEOZZO, 1993, p. 54).  

Para o autor, esses dados coletados no período que antecede o Vaticano 

II, ilustram claramente a situação da Igreja brasileira, o que tornava evidente que 

ela precisava promover mudanças urgentes no campo pastoral, além de se 

aproximar e reconquistar aqueles que estavam se desviando dos princípios 

católicos. Por outro lado, Beozzo (1993) atribui esse contexto à escassez de 

sacerdotes em algumas regiões do país. 

A Igreja Católica viu a emergência de transformações no campo litúrgico, e 

insistiu na ampliação da participação popular nas missas dominicais. Para isso, 

implantou os folhetos de missa recitada para que as pessoas pudessem 

acompanhar a liturgia. Várias dificuldades se apresentaram como o fato de muitos 

não saberem ler ou os textos litúrgicos serem de difícil leitura e entendimento. 

Havia ainda outro desafio a ser superado: a celebração da missa em muitas 

dioceses era em latim. A solução encontrada para atingir uma porcentagem maior 

de pessoas, foi a utilização dos meios de comunicação social para a transmissão 

das missas.  (BEOZZO, 1993, p. 61).   

Ao discorrer sobre a participação do Brasil no Vaticano I e no Vaticano II, 

Beozzo (1993), mostra quão distintas elas foram, numericamente, um peso 

importante para as votações das propostas. 

 

Se no Concílio de Trento (1945-1563) não houve participação de 
nenhum bispo do Brasil, e se no Concílio Vaticano I (1869-1870) 
estiveram presentes apenas quatro dos onze aqui existentes na época, 
no Concílio Vaticano II (1962-1965) o episcopado brasileiro, 
numericamente o terceiro do mundo [...] participou com um contingente 
de que em média se situou entre 150 a 200 membros, para não falarmos 
da contribuição dos peritos em geral. Este elevado número teve um peso 
considerável nas deliberações. [...]  A Igreja do Brasil levou para o 
Concílio um acréscimo de qualidade. (BEOZZO, 1993, p. 25). 

 

Para Beozzo (1993), a participação dos bispos brasileiros contribuiu de 

forma enriquecedora os debates conciliares em relação às questões sociais, pois 

parte do clero, principalmente do nordeste já desenvolvia ações relevantes em 

prol dos menos favorecidos. Outro fator que favoreceu o debate foi o 

conhecimento da causa por parte dos representantes do país, uma vez que o 

Brasil possuía na década de 50 e 60 um grande contingente de analfabetos e 



17 

 

grupos em situação de extrema vulnerabilidade social. Nesse sentido, o autor 

discorre sobre o contexto social do período, destacando as ações da Igreja 

brasileira. 

O Brasil carregava no seu episcopado a experiência sofrida de um 
nutrido grupo de bispos nordestinos, cujo pão cotidiano era a seca, a 
fome, o drama dos retirantes, dos lavradores sem terra, da injustiça 
secular. [...] estes bispos estavam na raiz da criação da SUDENE

8
 

através das duas reuniões do episcopado nordestino em Campina 
Grande, em 1956 e 1959; encontravam-se à frente do Movimento de 
Educação de Base, destinado a atingir pelo rádio as populações do 
interior, levando uma educação libertadora; apoiaram a juventude a 
organizar sindicatos rurais, ao mesmo  em que envidavam esforços para 
organizar a vida religiosa em comunidades pobres. (BEOZZO, 1993, p. 
26). 

 

Beozzo (1993), explica que o Movimento de Educação de Base (MEB)9, 

nasceu no interior da Igreja, na década de 60, no contexto do debate sobre a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e sobre o grande contingente de 

pessoas sem escolarização no Brasil. 

 

A novidade era dupla. Deslocava-se de uma educação católica até então 
voltada para as “elites” nos colégios e universidades do centro sul do 
país, para uma educação popular comprometida com a população rural 
analfabeta do norte e nordeste do país. [...] Quanto ao método, 
pretendia-se a partir do universo cultural do formando e dos seus 
conhecimentos, como vinha sendo praticado nos círculos de cultura 
popular e no trabalho de Paulo Freire. Dispensava-se as pesadas 
inversões em edifícios escolares, aproveitando-se os espaços existentes 
nas casas, igrejas, barracões e até mesmo debaixo das árvores. Os 
conteúdos abrangiam a globalidade da experiência dos participantes na 
esfera do trabalho, da saúde e da sua vida familiar, social e política. 
(BEOZZO, 1993, p. 58).  

 

 O MEB está presente há mais de 55 anos, em diversas regiões do Brasil, 

especialmente na região norte e nordeste, com intensas ações educacionais 

voltadas aos desfavorecidos economicamente. As ações de mobilização social e 

de alfabetização destinam-se aos jovens e adultos que não tiveram acesso à 

educação de base na idade certa. A missão desse movimento é promover por 

                                                           
 8 Autarquia especial, administrativa e financeiramente autônoma, integrante do Sistema de 
Planejamento e de Orçamento Federal, criada em 1959. (SUDENE, 2016) 

 
9
 O MEB é um organismo vinculado CNBB, constituído como sociedade civil, de direito privado, 

sem fins lucrativos, com sede e foro no Distrito Federal. Foi fundado em 21 de março de 1961 . 

(MEB, 2017). 
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meio da “educação popular libertadora”, a superação das desigualdades sociais. 

(MEB, 2017). 

O trabalho é feito mediante a capacitação de agentes de educação, 

operacionalizado pelas dioceses e paróquias, e têm por objetivo a construção de 

uma sociedade mais justa e a promoção da inclusão dos sujeitos no mundo do 

trabalho e na sociedade da informação. Por isso, a ação pedagógica do MEB, 

busca educar para despertar a conscientização dos sujeitos como cidadãos, e 

assim motivá-los para a participação social por meio de políticas públicas, 

voltadas para as camadas mais pobres e excluídas. A metodologia empregada é 

a mesma que embasa a catequese antropológica, ou seja, o método da interação: 

Ver, Julgar, Agir acrescido dos princípios filosóficos de Paulo Freire. (MEB, 2017). 

Esse processo de educação popular, nada tem de evangelizador, apesar 

de ser uma iniciativa da Igreja Católica e de utilizar o mesmo método. Trata-se de 

um movimento que busca alfabetizar jovens e adultos, utilizando-se do contexto 

de pobreza e exclusão desses sujeitos, de modo que reflitam sobre sua situação 

e superem as causas de pressão em suas vidas e comunidades, tornando-se 

pessoas autônomas. 

De acordo com Paiva (1987, p. 205), o MEB expandiu-se por meio de um 

convênio firmado entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a Comissão 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) em março de 1961, após relevantes 

experiências, de algumas dioceses pelo sistema radioeducativo.  

Nesse período, o MEB teve profundo impacto para as populações 

camponesas, porém sofreu a retirada do apoio financeiro federal, quando o país 

passou pela ditadura militar. (BEOZZO, 1993, p. 59). Quando a Igreja quis 

expandir o projeto de alfabetização, o governo federal do período, Janio quadros, 

assinou o decreto nº 50.370, financiando as escolas radiofônicas por cinco anos. 

(AMORIM, 2010, p. 16).  

No primeiro ano de funcionamento, as escolas radiofônicas difundiram-se 

principalmente no Nordeste, onde foram abertas 2.687 escolas e 1.182 pessoas 

realizaram cursos de formação para monitores do MEB. A própria comunidade ou 

diocese escolhia os monitores encarregados de suscitar discussões, acerca dos 

assuntos da aula transmitida pelo rádio. Os mesmos verificavam os exercícios e 

estimulavam os alunos a aprender. (PAIVA, 1987, p. 223). Esse acordo com o 
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MEC veio em excelente momento para a Igreja, visto que ela poderia usar dessa 

oportunidade para atender a uma necessidade da população menos favorecida. 

(PAIVA, 1987, p. 224). 

Os membros eclesiásticos que se colocaram a frente do MEB trabalharam 

em prol da conscientização do meio rural, utilizando-se do método de Paulo 

Freire. Nesse processo de perspectiva social, padres, religiosos e religiosas, 

encontraram novos estímulos para a vida religiosa, ao entrarem em contato com 

os operários e camponeses. (PUCCI, 1984, p. 61). 

Segundo Paiva (1987), o método de Paulo Freire10 para a educação de 

adultos que a Igreja utilizou no MEB derivava de ideias pedagógicas e filosóficas 

mais amplas.  O pensamento de Freire tinha sua gênese na visão cristã de 

mundo, que agregada às influências de pensadores franceses, adeptos do 

cristianismo, esboçaram seu método cujo pressuposto era a passagem da 

alienação do sujeito para um ser crítico e politicamente consciente. Trata-se de 

uma educação que além de promover reflexão, instrumentalizava os sujeitos para 

o alcance a sua emancipação. As reflexões tinham como princípio a própria 

realidade e cultura dos sujeitos. (PAIVA, 1987, p. 251). A proposta educacional do 

MEB era fortemente enriquecida pelos aspectos da antropologia, pois o principal 

elemento era o sujeito e sua cultura.  Contudo, posteriormente ao golpe militar de 

1964, Freire foi considerado subversivo e exilado no Chile. (KADT, 2003, p. 159). 

Note-se, que apesar dos desafios, a Igreja esteve inserida em diversas 

ações sociais, buscando valorizar a cultura popular e esforçando-se para valorizar 

a pessoa do camponês. No MEB, a Igreja materializou avanços de sua ação 

pastoral, onde ficaram claras também suas insuficiências teóricas e práticas. 

(BEOZZO, 1993, p. 60). 

Amorim (2010) ressalta que nesse período se desenvolvia no Brasil a 

Teologia da Libertação, teoria de um movimento católico que buscou desenvolver 

ações em prol dos pobres e excluídos. Para o autor, trata-se de uma questão 

relevante perceber que, contraditoriamente, esse foi o momento em que a Igreja 

mais se aproximou da esquerda. 

                                                           
10

 O método tinha como base o “universo vocabular” dos grupos, ou seja, eram escolhidas 
palavras geradoras, com “riqueza fonêmica” que fizesse sentido aos educandos por estarem 
inseridas no contexto dos mesmos, em suas situações de vida. Em seguida, trabalhava-se a 
decomposição dessas palavras e novos vocábulos eram gerados. (PAIVA, 1987, p. 253). 
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Com a Teologia da Libertação, a Igreja brasileira começou a definir melhor 

seus caminhos, em busca da transformação social, apesar das condutas rígidas, 

“o catolicismo no Brasil estava ferido de morte, porém, ainda não estava morto.” 

(AMORIM, 2010, p. 08). Para o autor, essa fase que a Igreja viveu antes do 

Concílio foi imprescindível para seu amadurecimento nas sessões conciliares, 

visto que com a experiência e influência de Dom Hélder Câmara, presidente da 

CNBB e notável articulador do clero progressista, buscou-se construir uma Igreja, 

cuja atenção se destinasse às causas sociais.  

Enquanto o Concílio Vaticano II era organizado, o Brasil vivia um cenário 

político caótico. Segundo Amorim (2010), Jânio Quadros, eleito para a sucessão 

de Juscelino Kubitschek, em 1960, foi incapaz de administrar o país, renunciando 

à presidência, pretexto ideal para que os radicais de direita assumissem o poder. 

O vice de Quadros, João Goulart, mediante negociações, adiou por alguns anos a 

ascensão dos militares ao poder, em troca de restrições de seu poder 

presidencial. O autor afirma que a influência da Igreja brasileira contribuiu, de 

certo modo, para que os militares tomassem o poder em 1964.  

Segundo Souza (2011), o apoio da Igreja ao governo militar deu-se desde 

o início até a concretização do golpe por meio de mobilizações que tinham por 

objetivo o combate à ameaça comunista, visto que cresciam os movimentos de 

esquerda no país. Ao temer a desordem social, muitos membros do clero aliaram-

se ao regime ditatorial.  Para Lee-Meddi (2009), muitos membros da Igreja, 

ludibriados pelo espírito anticomunista receberam os militares de braços abertos e 

ofereceram seus serviços religiosos. A Igreja era uma importante aliada por 

possuir o poder de influenciar as massas com seus discursos, logo, tratava-se de 

um apoio indispensável.  

Ao mesmo tempo em que o país era palco de agitações políticas e sociais, 

a Igreja católica vivia conflitos internos que colocam membros do clero em lados 

divergentes. Assim como tiveram aqueles que apoiaram a ditadura, houve muitos 

que sofreram perseguições e foram mortos por lutar pelos direitos do povo 

oprimido11. A Igreja católica nunca foi um bloco homogêneo. (DIAS; SILVA, 2012, 

p. 02). 

                                                           
11

 Dentre os representantes mais conhecidos que se opuseram à hierarquia da Igreja e lutaram 
contra o regime ditatorial, estão: Dom Hélder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arns, Dom Pedro 
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O regime político ditatorial, incomodado com a postura de algumas 

lideranças eclesiásticas ligadas aos movimentos, em 1964, destitui o MEB sob a 

acusação de a Igreja usar materiais subversivos. Membros ligados ao movimento 

foram presos. Mais uma vez, a alta hierarquia da Igreja brasileira não interveio. 

Segundo o autor, passada a fase de represálias, a ala conservadora da Igreja se 

uniu para contra atacar a ala progressista. A principal iniciativa desse grupo, foi 

convocar leigos para montar um movimento que defendesse a tradição, a família 

cristã e a propriedade. (AMORIM, 2010, p. 18). 

Para Pucci (1984, p. 56), nos anos 60, a Igreja católica encontrou alguns 

concorrentes e perdia sua hegemonia. Além das outras religiosidades, como 

protestantismo, umbanda e espiritismo, o marxismo crescia entre os estudantes e 

intelectuais, e tomavam o controle das organizações sindicais e camponesas,  

reascendendo em amplos setores da Igreja a flama anticomunista. 

O ano de 1966 foi marcado pelas manifestações estudantis em protesto 

contra a ditadura. Parte do clero de algumas dioceses que apoiavam os 

movimentos estudantis, ofereciam hospedagem aos estudantes que vinham de 

longe, para participar das manifestações. Na ocasião, muitos estudantes foram 

presos e a Igreja foi tachada de esquerdista e opositora do governo. (PUCCI, 

1984, p. 70). 

As ideias antropológicas do Concílio Vaticano II recomendavam uma Igreja 

presente no mundo contemporâneo, cujas ações se voltassem para os aspectos 

sociais e para a formação humana de modo integral, cuja vivência se pautasse no 

ecumenismo e se colocasse a serviço do bem comum. Ao se referir a essas 

exigências, no contexto brasileiro, Amorim (2010) identifica alguns conflitos. De 

modo geral, a Igreja brasileira aceitou o discurso voltado para o social, mas 

resistiu em retirar as propostas do papel. O desentendimento se dá no sentido em 

que parte do clero e do próprio governo queria que esse discurso não saísse do 

papel. O segundo conflito se deu pelo medo de propor ações concretas e ser 

acusada pelo governo de subversão ao comunismo. Nesse sentido, um padre 

comunista não era considerado padre, mas comunista. A terceira razão para a 

não execução dos projetos definidos pelo Concílio era o receio de contrariar o 

                                                                                                                                                                                
Casaldáliga e os freis dominicanos (Frei Betto, Frei Tito, Frei Fernando e Frei Ivo). (DIAS e Silva, 
2012, p. 04). 
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desenvolvimento econômico, almejado pelo governo em detrimento de uma 

Igreja, que defendia o desenvolvimento humano: duas razões de investimento 

antagônicas. A igreja hierárquica apoiava os governos com os quais viam a 

possibilidade de exercer sua influência. (AMORIM, 2010, p. 22). 

Bittencourt Filho (2003, p. 172), fala que após o recrudescimento do regime 

ditatorial no Brasil, as pastorais especializadas converteram-se em espaços de 

militância, organização e mobilização, em consequência do estreitamento político 

do período. Nesse sentido, Amorim (2010), esclarece que somente na década de 

70, a Igreja brasileira começou a executar as propostas do Concílio Vaticano II, 

uma vez que percebeu que seu poder e influência haviam-se reduzido 

consideravelmente, frente ao governo militar. Finalmente, “terminava a aventura 

conservadora e começava uma nova fase, mais voltada para a missão profética.” 

(AMORIM, 2010, p. 23). Isso significa que a Igreja começou a se opor ao regime 

ditatorial, embora sofresse perseguições. 

Para Bittencourt Filho (2003), o catolicismo libertário, fase de militância em 

prol da democracia e da transformação social, que a Igreja viveu nos anos 70 e 

80, se deve ao discurso do Concílio Vaticano II e da Conferência Episcopal de 

Medellín, que foram as porta vozes dos “sem-voz”. 

Segundo Carvalho (2004), em torno de 1975, a Igreja começou a dar voz 

ao povo, através do desenvolvimento das chamadas Comunidades Eclesiais de 

Base (CEB)12, que consistiu numa nova forma de introduzir os leigos na 

organização eclesial, começando pela sua realidade, pelas pequenas 

comunidades. Por meio do trabalho realizado nas CEB’s, a Igreja finalmente 

começou a aproximar-se da realidade e dos anseios dos brasileiros. Ela afastou-

se das questões políticas e focou na sua missão.  

Amorim (2010) afirma que, a partir dos anos 70, a Igreja se reinventou e 

tomou consciência do seu papel. Nessa perspectiva, Pucci (1984), expressa que 

a Igreja descobria um fato novo, ou seja, ela “renascia do povo pobre através de 

uma rede imensa de pequenas comunidades, que se espalharam pelo Brasil 

afora, e que pouco a pouco realizava-se concretamente, a sua opção pelos 

oprimidos. (PUCCI, 1984, p. 136). 

                                                           
12

 As CEB’s foram criada em 1965, último ano de Concílio, mas no Brasil ganharam força e se 
desenvolveram de fato, na década de 70. (AMORIM, 2010). 
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Para o referido autor (1984), o mais interessante da criação das CEBs no 

Brasil, foi o fato de a Igreja voltar-se às classes subalternas, num sentido de 

reconquistar, e estabelecer com elas um vínculo através dos movimentos sociais. 

Assim, o trabalho nas pequenas comunidades de base, ampliou-se a partir da 

Conferência de Medellín (1968) e intensificou-se com a participação dos leigos, 

que por sua vez, inseriram-se nas pastorais e movimentos.  

Além das funções pastorais, as CEBs constituíam-se pelo fortalecimento do 

potencial político, por meio do diálogo e da criação de espaços de discussão dos 

problemas da comunidade. De acordo com Pucci, os problemas do cotidiano das 

CEBs eram sempre discutidos à luz de referenciais bíblicos. Para ele (1984, p.  

151), é possível dentro da religião, se trabalhar a consciência política. Assim, era 

comum suscitarem, desses grupos, lideranças locais que se tornavam 

participantes das eleições, como candidatos, representando suas comunidades.  

O autor complementa que no final da década de 70, as CEBs 

representavam o maior contingente de povo organizado no país,13 em busca de 

melhorar suas condições de vida. Assim, eles lutavam por escolas, estradas, 

saúde, esgoto, água, luz e segurança, por meio de abaixo assinados, mutirão, 

reuniões para definições de estratégias, comparecimento em massa nas 

prefeituras, dentre outras ações que realizavam em conjunto. Pedagogicamente, 

os sujeitos aprendiam a lutar pelos seus direitos, tomavam decisões em conjunto 

e transformavam a vida da comunidade. 

Na década de 70, a Igreja apoiou os movimentos de resistência contra o 

regime opressor, embora isso tenha custado a liberdade de muitos padres e 

religiosos. É nesse momento que se instaura no Brasil, a chamada Igreja popular, 

a partir da influência da Teologia da Libertação. (PUCCI, 1984, p. 79). Em relação 

às lutas pela liberdade, pela democracia e pelos direitos humanos, a Igreja 

brasileira assumiu novas perspectivas. Vê-se que o pensamento antropológico do 

Concílio Vaticano II, finalmente começou a se definir em ações concretas.  

Para o autor, essa nova postura da Igreja católica, é atribuída a um novo 

processo hegemônico, mas desta vez, pedagógico. Trata-se de uma práxis que 

indicou o caminho para a sistematização dos pressupostos conciliares, isto é, a 

                                                           
13

 Segundo Carvalho (2004), na década de 80 havia em torno de 80 mil CEBs no país, cuja 

atuação política fez com que elas se aproximassem do Partido dos Trabalhadores.  
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ideia de uma Igreja humana e servidora, que se coloca em defesa dos oprimidos. 

Nesse sentido, Pucci (1984, p. 121), declara que “a partir da ótica dos oprimidos, 

a luta pelos direitos humanos vai-se incorporando à sua missão evangelizadora”. 

Pode-se concluir que a Igreja brasileira, inicialmente, resistiu aos 

pressupostos de transformação emitidos durante o Concílio, fazendo-o por razões 

políticas e ideológicas. Internamente, a Igreja no Brasil vivia os embates de 

formas de pensamentos distintas, entre o clero conservador e o clero progressista 

e enfrentava os constantes desafios referentes ao distanciamento do povo em 

relação à doutrina católica, fato que foi atribuído à escassez de sacerdotes, à 

limitada participação dos leigos, ao crescimento urbano, ao progresso e ao 

avanço de outras crenças. Em meio à disputa hegemônica entre o clero 

conservador e o clero progressista, os adeptos do conservadorismo eclesial 

apoiaram as intervenções político-militares, em busca de maior influência 

ideológica e fez pouco caso dos membros da Igreja católica que sofreram com as 

consequências da ditadura.  

A aproximação da Igreja com as classes subalternas aconteceu com a 

implantação das CEB’s no Brasil, onde os leigos passaram a ter espaço e sua 

participação começou a ser valorizada de modo que prevaleceu o protagonismo 

de muitos operários, camponeses e também da mulher. Nessas comunidades, as 

ações eram voltadas para o combate a opressão, tendo por base o discurso da 

Teologia da Libertação.  A partir dos anos 70, o Brasil tem duas Igrejas, aquela 

que continua comprometida com a classe hegemônica, porém com um discurso 

cujas bases estavam no Concílio Vaticano II e outra, que faz a opção pelos 

pobres, oprimidos e excluídos da sociedade. Essa postura da Igreja começou a 

ganhar novos paradigmas, mais coerentes com as propostas do Vaticano II, 

representando os primeiros passos rumo à implantação do modelo antropológico 

nas pastorais e movimentos. 

 

1.3 O nascimento e desenvolvimento da catequese antropológica 

  

 A catequese antropológica surgiu a partir da realização do concílio Vaticano 

II, na década de 1960. O período que marca o acontecimento desse evento, cuja 

finalidade era a renovação pastoral da Igreja, mediante sua aproximação com os 
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sujeitos contemporâneos e a promoção de novos paradigmas em sua práxis, 

como: o ecumenismo; a inculturação do evangelho; a celebração da liturgia na 

língua vernácula dos povos; a simplificação da linguagem e dos ritos; o uso dos 

meios de comunicação para atingir o maior número de fiéis; a opção pelos pobres 

e sofredores; a valorização dos sujeitos e sua cultura; a ampliação das atividades 

dos leigos e a promoção do processo formativo dos leigos, com vistas aos 

aspectos religiosos e sociais. Assim, a Igreja repensa sua práxis, abre-se às 

novidades do mundo e apresenta-se de maneira ressignificada. Tal discurso 

estendeu-se a todas as pastorais e movimentos da Igreja. 

Desse modo, a Igreja também estabeleceu princípios de aceitação, respeito 

à diversidade, cooperação e acolhimento. 

 A catequese é permeada por esse discurso e sofre influências, que 

culminam na sua renovação, a partir da década de 1980. Orientou-se que a 

catequese deixasse os moldes tradicionais e se organizasse a partir dos novos 

parâmetros definidos pelo Vaticano II. 

 As mudanças na organização da catequese deram-se lentamente. No 

período que marca o fim do Concílio e o início das mudanças na catequese 

(1965-1983), ela passa por um momento de avaliação e planejamento. Nesse ato 

de repensar a catequese e definir as novas estratégias de evangelização, 

especialistas em catequese, teólogos e coordenadores regionais elaboram 

diversos subsídios de formação para catequistas. Esses subsídios traziam as 

novas metodologias, definiam os conteúdos e as novas formas de abordagem dos 

mesmos, ensinavam a trabalhar com diferentes recursos e orientavam quanto à 

organização dos encontros. No ano de 1983, a CNBB publica o documento 

Catequese Renovada, o qual orienta para as novas diretrizes da catequese, com 

vistas à superação da catequese tradicional. Esse documento contém os 

conteúdos para a catequese infantil, juvenil e adulta, orientações metodológicas e 

textos formativos que mostram o esforço da Igreja em atender às propostas 

conciliares.  

É importante ressaltar, que os documentos de catequese, têm como 

fundamento os documentos do Concílio Vaticano II. Nesses textos é possível 

perceber a nova visão da Igreja com relação aos sujeitos e á sociedade. 
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1.4 A relação da Teologia da Libertação com a catequese 

 

Com o olhar voltado para as dificuldades, enfrentadas pelo povo na década 

de 60 e 70, a Igreja falava da necessidade do redescobrimento da vida 

comunitária e do sentido da vida dos sujeitos imersos nas novidades do mundo 

contemporâneo. Diante disso, o desenvolvimento da catequese antropológica no 

Brasil e na América Latina sofre a influência da Teologia da Libertação. 

Na perspectiva de Nardi (2011), o Concílio Vaticano II deu abertura e 

sustentabilidade ao movimento renovador da Teologia da Libertação. A Igreja 

passou a ver a necessidade de, pelo trabalho nas pastorais e movimentos, lançar 

seu olhar para as realidades de pobreza e exclusão.  

 

No Concílio Vaticano II, pretendeu a Igreja abrir um debate sobre a 
situação de injustiça social que atingia a muitos. Ela fez uma suposta e 
não totalmente explícita “opção pelos pobres e pelos jovens”. O sonho 
de uma Igreja atuante, profética, inserida na realidade do seu povo 
estaria se concretizando. Ela se viu protagonista de uma nova fase do 
cristianismo. Essa nova fase seria marcada pelo comprometimento com 
uma proposta libertária. [...]. É dentro deste contexto que toma corpo 
uma corrente teológica denominada teologia da libertação. (NARDI, 
2011, p. 43). 

A analogia do autor mostra que a Teologia da Libertação encontrou seu 

lugar, inicialmente no Concílio Vaticano II, e “de forma tímida, ela recebeu uma 

fisionomia, passou a ter um rosto, uma identidade. Por meio do Concílio, ela 

encontra seu lugar, quase que de forma clandestina na história.” (NARDI, 2011, p. 

46).  

Nesse sentido, Nardi (2011), afirma que 

 

No Concílio Vaticano II, ela descobriu seu espaço de direito. Dessa 
forma, a teologia da libertação mostra-se com um movimento que vai 
sendo processualmente trabalhado na história de seu tempo. A partir das 
inspirações do Concílio e sob o impacto das iniciativas de libertação em 
curso dentro da situação opressora do sistema capitalista encontra seu 
espaço de atuação. Ela se identifica com a luta contra um sistema que 
julga cruel e selvagem e que privilegia os ricos em detrimento dos 
pobres, fracos excluídos. (NARDI, 2011, p. 48). 

A Teologia da Libertação considera que os países ricos, são os 

responsáveis pela exclusão dos países pobres e periféricos. Dentro deste 

contexto, ela deu seus primeiros passos, dividindo-se nas seguintes fases: 
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gestação (1962 – 1968), gênese (1969 – 1971), crescimento (1972 –1979) e 

consolidação (1979 – 1987). Assim a repercussão político-social, se tornou 

evidente, inicialmente, fora dos muros da Igreja, o que fez com que seus adeptos 

sofressem repressões e a teologia da Libertação fosse vista como “um inimigo em 

potência do regime capitalista”. (NARDI, 2011, p. 47). 

Leonardo Boff, um dos teólogos que encabeçou a disseminação do 

movimento no Brasil, especialmente nas Comunidades Eclesiais de Base (CEB), 

afirma que a Teologia da Libertação, olhou também a diversidade em seus 

diversos contextos. 

De acordo com Aquino (2012), a Teologia da libertação tinha como 

pretensão, dar uma nova interpretação ao cristianismo, passando um sentido de 

libertação a todas as formas de opressão. Essa nova teologia constituía-se pela 

práxis da ação política e engajamento comunitário. 

A Teologia da Libertação, não se baseia na interpretação eclesiástica da 

realidade, mas na realidade da pobreza e da exclusão. Além de condenar o 

capitalismo e a marginalização que dele é concorrente, ela buscava reorganizar 

as bases das comunidades, assumindo de maneira radical, a opção preferencial 

pelos pobres, suscitada durante o Vaticano II e assumida nas Conferências de 

Medellín (1968) e Puebla (1978). Essa nova Teologia recorreu à filosofia marxista, 

para compreender as causas da miséria e as contradições do sistema capitalista. 

(SANTOS apud LÖWI, 2013, p. 03). 

Para Sofiati (2013), a Teologia da libertação trouxe um novo significado 

para o termo “pobreza”, ou seja, abordava-se não só a pobreza no sentido de 

miséria financeira, mas de espiritualidade, de falta de consciência crítica, 

ausência de senso comunitário, dentre outros. Para o autor, a teologia da 

Libertação desenvolvia “ética e espiritualidade da vida como valor absoluto, contra 

os valores da pura produtividade, eficácia e ganância do sistema. Uma 

espiritualidade de resistência no interior do sistema atual.” (SOFIATI, 2013, p. 

222). 

Nesse sentido, Sofiati (2013) afirma que junto a essas questões surgia 

também uma espiritualidade indígena, afro descendente, própria da mulher, dos 

jovens, dos trabalhadores do campo, dentre outros. Significava uma 

espiritualidade do sujeito concreto, que precisa de trabalho, terra, saúde, 
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educação, participação, e que se definia pela sua condição de classe, gênero, 

raça e cultura. 

A catequese é influenciada pelo pensamento da Teologia da Libertação. 

Para Lima (2009), a catequese antropológica em sua essência, possui estreita 

ligação com as linhas de ação e pressupostos da Teologia da Libertação. A 

catequese antropológica também se definia pela atuação libertadora, engajada e 

comunitária, e além de denunciar as injustiças, a Igreja por meio dos documentos 

orientava para que se construísse uma sociedade melhor para se viver, mediante 

o resgate dos valores cristãos, principalmente a superação do individualismo e a 

vida em comunidade.  

Diante disso a catequese, assim como as outras pastorais e movimentos 

da Igreja sofreram influência do discurso da Teologia da Libertação. Suas ações 

procuravam estar coerentes com a práxis libertadora, uma vez que as situações 

de pobreza, opressão, exclusão e marginalização atingiam os próprios 

destinatários da catequese. Assim, catequese antropológica pressupõe o caráter 

libertador, mediante a reflexão crítica que deve existir em seu trabalho, cuja 

finalidade é despertar o protagonismo e o empoderamento dos catequizandos na 

comunidade, uma vez que a catequese antropológica une a dimensão religiosa e 

social em seu discurso.  

 

1.5 Os documentos norteadores da catequese antropológica 

 

O Concílio Vaticano II realizado pela Igreja, entre os anos 1962 a 1965 

culminou na produção de documentos que abordam a discussão de temáticas 

relacionadas à sociedade, às pessoas e à própria Igreja. Durante esses quatro 

anos, conforme aconteciam as assembléias, esses documentos eram 

promulgados contendo os resultados das análises e dos debates dos 

participantes, com orientações gerais a serem refletidas por toda a Igreja e serem 

implantadas conforme cada contexto. 

As reflexões conciliares resumem-se em dezesseis documentos14: sendo 

                                                           
14 Há uma diferença das nomenclaturas dos documentos pontifícios. Segundo ROSA (2016), a 

constituição dogmática é um documento que trata de assuntos de alta importância, como por 
exemplo, temáticas que relacionam a definições de dogmas, isto é, exposições de verdades 
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três declarações, quatro constituições e nove decretos. Neles está o discurso da 

Igreja sobre a tradição católica, a educação, a humanidade e a sociedade, nos 

quais se pretende fazer uma análise antropológica e social. Dentre esses são 

relevantes para este estudo: a Constituição Lumen Gentium (1964) que propõe 

um processo formativo cristão atualizado; a Declaração Gravissimum Educationis 

(1965), sobre a educação e a formação dos sujeitos; a Constituição Gaudium et  

spes, (1965) que trata da exposição da Igreja no mundo contemporâneo; a 

Declaração Dignitatis Humanae, (1965) sobre as questões referente à dignidade 

humana e a liberdade religiosa; o decreto Inter Mirifica, (1963) que aborda a 

relação da Igreja e das pessoas com os meios de comunicação; o Decreto 

Unitatis Redintegratio, (1964) referente ao ecumenismo e o Decreto Apostolicam 

Actuositaten (1965) que aborda a função e a formação dos leigos. 

A Constituição dogmática Lumen Gentium (1964), cuja tradução do latim 

significa “luz dos povos”, propôs um ensino novo e ressaltou o surgimento do 

termo “evangelização”, além de enfatizar a missionariedade como meio de 

aproximação entre os católicos e não católicos, considerando-se a diversidade de 

povos. Ainda que de maneira breve, o documento abordou o papel dos leigos 

junto à Igreja e orientou alguns aspectos específicos do trabalho do clero. 

Os leigos são citados nesse documento, como pessoas que compõem a 

diversidade cultural e possuem uma variedade de dons e carismas que precisam 

ser colocados a serviço do próximo. Sua participação nas tarefas da Igreja deve 

ser assegurada, pois até o Concílio Vaticano II, tímida era a participação dos 

leigos. 

O segundo documento analisado é o Decreto Unitatis Redintegratio (1964), 

cuja tradução é “restauração”. Esse Decreto tratou dos princípios católicos do 

ecumenismo. Conforme visto no primeiro capítulo, a Igreja temia a perda de seus 

fiéis para as demais denominações religiosas, visto que no Brasil e em outros 

países, grande era o avanço das seitas, dos cultos afros e espíritas, do 

protestantismo e do pentecostalismo. O decreto Unitatis Redintegratio, pontua a 

abertura da Igreja, pelo menos no discurso, em relação às outras crenças.  

O Concílio Vaticano II foi decisivo para que a Igreja superasse as 

                                                                                                                                                                                
doutrinais. Decretos, por sua vez, são disposições disciplinares, e, declarações são orientações 
sobre determinados problemas concretos. 
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resistências ao movimento ecumênico15, nascido em meios protestantes, em 

meados do século XX. O Decreto estabelece o ecumenismo como uma das 

principais formas de renovação eclesial. 

O terceiro documento analisado é a Declaração Dignitatis Humanae (1965), 

cuja tradução significa “dignidade humana”, que traz o discurso sobre a liberdade 

religiosa. 

Ao tratar da liberdade religiosa, o Vaticano II não colocou a Igreja Católica 

como o centro ou como a crença majoritária. Certamente que essa temática 

provocou divisões durante as discussões. A Igreja pretendia inserir-se na 

sociedade contemporânea, embora soubesse do desafio diante do crescimento 

do número de seitas, cultos afros, igrejas protestantes e o avanço do 

pentecostalismo. 

Em tempos de intolerância e preconceitos religiosos, o diálogo inter-

religioso foi a opção adequada para a vivência do ecumenismo, pois se a Igreja 

se coloca como defensora da dignidade humana, ela deve respeitar a escolha 

religiosa dos sujeitos.  

O quarto documento conciliar diz respeito à Constituição Gaudium et Spes 

(1965)16, que significa “a Igreja no mundo de hoje”. O documento apresenta 

diversas abordagens dentro do eixo de reflexão, que englobam a Igreja e o ser 

humano. Os temas que se destacam são: a dignidade do sujeito, a comunidade 

humana, o sentido da atividade humana, o papel da Igreja, as problemáticas que 

os sujeitos da década de 60 vivenciaram tanto nos aspectos sociais, políticos e 

econômicos, como nas questões culturais, religiosas e familiares. A constituição é 

relevante porque reflete sobre os problemas contemporâneos, de ordem social e 

propõe o resgate dos valores cristãos.  

Desse modo, fala-se em proporcionar o redescobrimento do sentido da 

vida e da vivência comunitária, a aproximação com as pessoas, com vistas aos 

                                                           
15

  O movimento ecumênico nasceu da união de igrejas protestantes em 1910 na Conferência de 
Edimburgo, e desde sua origem havia sido rejeitado pelas autoridades da Igreja católica. Após 
vários convites solicitando o engajamento católico, em junho de 1928, o papa Pio XII (antecessor 
de João XXIII), publica a encíclica Mortalium Animus ressaltando a proibição de qualquer forma e 
cooperação ou participação do catolicismo nas reuniões e atividades promovidas pelo movimento 
ecumênico. (JUNIOR, 2012, p. 19). 
 
16

 Para Teixeira e Silva (2010), esse é o documento no qual o Vaticano II melhor expressa sua 
preocupação com as mazelas dos sujeitos contemporâneos. 
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seus dramas existenciais, a preocupação com os altos índices de pobreza e 

analfabetismo, a promoção da dignidade da família e o respeito pelas diversas 

culturas. A constituição apresenta a reflexão sobre as consequências do 

progresso e o desequilíbrio que ele causa em suas vidas. 

O Concílio por meio da Gaudium et Spes (1965), colocou-se em defesa dos 

direitos humanos e pontuou, que apesar do progresso ter chegado a muitos 

setores da sociedade, ainda existia uma parte considerável de pessoas que 

padeciam de fome, vivendo na miséria e sem acesso à educação básica17.  

Para Nery (2012), a Gaudium et Spes,  foi o documento que melhor 

inspirou a implantação da catequese antropológica, pois o Concílio quis renovar a 

Igreja como um todo, o que inclui as pastorais e movimentos. A catequese foi 

fortemente impregnada pelas considerações apresentadas nessa constituição. 

Em síntese, a Gaudium et Spes (1965), trouxe o discurso que marcou o 

encontro da igreja, com o mundo contemporâneo. Prevalecem nesse documento 

os temas antropológico, cultural e eclesiológico, porém sem os aspectos 

dogmáticos comuns nas publicações da Igreja. Trata-se de uma exortação 

pastoral que focou os problemas da contemporaneidade; como crise de valores, 

avanço científico, dignidade humana, redescobrimento da vida em comunidade, 

desequilíbrio causado pelo progresso, dentre outros.  

A Declaração Gravissimum Educationis (1965), traduzida como “o mais 

grave da educação” afirma a educação como um direito universal e recomenda 

que ela se paute nos valores disseminados pelo cristianismo. 

O Vaticano II reconhece a importância da formação educativa na vida dos 

sujeitos e o papel fundamental que ela tem no desenvolvimento da pessoa, do 

progresso e da sociedade. Vê como prioridade a educação das crianças, defende 

a educação dos jovens e a formação continuada dos adultos. 

Nesse documento percebemos também a atenção ao tratamento atribuído 

à família, vista como a primeira sociedade, onde a criança é inserida e começa a 

se desenvolver, e reforça o papel dos pais como os primeiros educadores.  

O Vaticano II incentiva a criação de escolas e faculdades, justamente para 

ampliar o atendimento e garantir o acesso à educação.   

                                                           
17

 Cabe lembrar que nesse período, o Brasil tinha um elevado número de analfabetos. 
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No que se refere ao desenvolvimento integral do educando, sobretudo 

das crianças e dos adolescentes, o Concílio incentivou a abertura da Igreja às 

contribuições que a Psicologia, a Pedagogia e a Didática podiam oferecer já 

naquele período.  

Temas como educação sexual, que por muito tempo foi um tabu para a 

Igreja, passaram a ser colocados como orientação necessária à boa formação 

dos educandos. “De acordo com a idade sejam preparados por uma educação 

sexual positiva e prudente” (GRAVISSIMUM EDUCATIONIS apud VIER, 1968, p. 

593). Ainda nesse sentido, vemos que a Igreja pensa a educação da afetividade e 

da sexualidade, como aspectos a serem trabalhados pela escola e pela família. 

Dentre as exortações do Concílio Vaticano II, ressalta-se como parte do 

discurso, a importância e a preocupação com a formação dos professores, vista 

naquele momento pela Igreja, como inadequada, e atribui a boa educação das 

crianças e jovens à qualidade da formação dos educadores. Desse modo, aponta 

as pesquisas ligadas à educação e o desenvolvimento de novos métodos como 

forma de melhor organizar os estudos, exortando “[…] aos cristãos que apóiem a 

pesquisa de métodos aptos de educação e de organização dos estudos, e ainda o 

esforço para formar professores capazes de educar retamente os jovens.” 

(GRAVISSIMUM EDUCATIONIS apud VIER, 1968, p. 592) 

O Decreto Apostolicam Actuositatem (1965), cujo significado é “o 

apostolado dos leigos18”, aborda o papel dos leigos, no processo educativo da 

Igreja, ao oferecer uma formação que contemple questões relacionadas à moral, 

à espiritualidade, à teologia, à ética, à doutrina e à filosofia, sem deixar de ensinar 

as diversas linguagens pastorais, que se faziam necessárias para que a Igreja 

alcançasse e se fizesse entender pelas pessoas. Há, portanto, a abertura e 

incentivo à participação dos leigos, nas atividades antes consideradas, 

essencialmente, função do clero ou das ordens religiosas.  

Segundo a análise de Brighenti e Arroyo (2015), quando se trata de 

questões relacionadas ao laicato eclesial, não há como desprezar a atuação 

                                                           
18

 De acordo com Oliveira (1987), o termo “leigo” vem da palavra grega Laikós, que derivada de 
Laós, que significa “povo”. 
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feminina19 nas atividades da Igreja, pois a mulher teve papel de destaque nas 

atividades da Igreja, a partir do Concílio, antes disso, as funções femininas nas 

pastorais e movimentos se davam de forma tímida.  

O Decreto Inter Mirifica (1963), cujo significado é “algo maravilhoso”, 

suscitou a preocupação com os conteúdos midiáticos, que tendem a não formar e 

não emancipar o sujeito, mas que promovem a ausência dos valores éticos e 

morais. (PUNTEL, 2005, p.136). Nesse sentido, ao orientar quanto ao uso correto 

dos meios de comunicação, a Igreja via Concílio Vaticano II, apontava para a 

necessidade de se pensar em conteúdos em que a televisão, as revistas, o rádio 

e o cinema ;hoje podemos incluir a internet, pudessem apresentar temáticas que 

contribuíssem para a reflexão acerca da vida e dos problemas sociais. 

Obviamente no documento, tal discurso não se separou da moralidade cristã. 

 Do ponto de vista da Igreja, os meios de comunicação tinham a tarefa 

fundamental de estar a serviço da sociedade, voltados ao bem comum, com 

informações pautadas na verdade, na liberdade, na justiça e na atitude solidária. 

Foi nesse espírito, que ela dialogou com os comunicadores, chamando a atenção 

para tais valores, cuja essência é cristã. 

Após a realização do Concílio Vaticano II, aconteceram quatro conferências 

de grande importância para o cenário católico, constituindo-se como 

desdobramentos do discurso do Concílio. Trata-se respectivamente, da 

Conferência de Medellín, na Colômbia, em 1968; da Conferência de Puebla, no 

México, em 1979; da Conferência de Santo Domingo, na República Dominicana, 

em 1992; e a última no Brasil, na cidade de Aparecida do Norte (SP), em 2007. 

Todas elas retomam as discussões conciliares, atualizando-as, avaliando os anos 

de trabalhos realizados e traçando novas metas para a Igreja.  

Na Conferência de Medellín, procurou-se contextualizar os documentos do 

Concílio, tendo em vista as características dos países latino-americanos, 

distanciando-se da teologia européia. Essa Conferência foi impactante para o 

continente latino-americano, pois até a concepção de Deus ganha outra 

                                                           
19

 Segundo a análise de Brighenti e Arroyo (2015), quando se trata de questões relacionadas ao 
laicato eclesial, não há como desprezar a atuação feminina nas atividades da Igreja, pois a mulher 
teve papel de destaque nas atividades da Igreja a partir do Concílio, antes disso, as funções 
femininas nas pastorais e movimentos se davam de forma tímida. 
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conotação, “fazendo alusão a um Deus que estava presente na pessoa do 

homem sofrido e marginalizado da sociedade.” (PRADO, 2012, p. 07). 

Outro aspecto importante da Conferência de Medellín foi a proposta da 

criação das CEBs (Comunidades Eclesiais de base), que rapidamente se 

concretizou, não só no Brasil, mas em toda América Latina e a reflexão sobre a 

marginalização social e econômica dos sujeitos.  (PRADO, 2012, p. 09). 

De acordo com a análise de Brito (2010), essa Conferência carregava 

fortes aspectos do Concílio Vaticano II na questão da abertura e por assumir uma 

postura diante do mundo, apresentando uma Igreja atenta aos problemas sociais 

e disposta a intervir. 

No discurso de Medellín, a Igreja fixa sua atenção na educação, como fator 

decisivo no desenvolvimento do continente, considerando-se que muitos países 

latinos estavam afetados pelo analfabetismo. Além da problemática do 

analfabetismo e da falta de oportunidades, razões pelas quais o sujeito se 

encontrava imerso na crescente pobreza, oprimidos pelo sistema capitalista. 

Medellín apresenta também, uma preocupação com os sistemas de ensino, que 

por sua vez, nem sempre priorizam por uma educação crítica e transformadora. 

A Conferência de Medellín enfatiza a necessidade de renovação da 

catequese e da valorização da religiosidade popular, fortemente impregnada na 

cultura da América latina, para estar em consonância com os pressupostos do 

Concílio. Dentre as principais orientações, destacam-se as seguintes: a 

aproximação da catequese com a liturgia; a formação da consciência crítica para 

os aspectos sociais, políticos e econômicos; promoção de experiências individuais 

e coletivas em prol da libertação dos oprimidos da sociedade; atenção às 

transformações demográficas, culturais, sócio-políticas e econômicas da América 

Latina; a relação entre a mensagem evangélica e as situações de pobreza e 

marginalização dos sujeitos; e a interpretação das situações históricas à luz da 

mensagem cristã. (MEDELLÍN, 1968, p. 38). 

A Conferência Episcopal de Puebla (1978), no México, embora seus 

documentos datem o ano de 1979, quando se sistematizou a redação dos 

debates, também se constitui como desdobramento do discurso do Concílio 

Vaticano II. Em sua pauta prevaleceu a discussão sobre a realidade econômica, 

social, política e eclesial do povo latino-americano e o engajamento da Igreja na 
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opção preferencial pelos pobres.  Foi nesse contexto que aflorou no Brasil e na 

América Latina a teologia da libertação, pensamento que durante alguns anos 

evidenciaram uma Igreja capaz de viver com alteridade, deixando claro qual é o 

modelo de pessoa e de sociedade que ela desejava. Nesse projeto da Igreja, 

havia inicialmente, o compromisso com a classe trabalhadora e a proposta por 

uma luta ideológica que não teve adesão completa. 

No discurso de Puebla (1979), vê-se o apelo da Igreja para que todos os 

cristãos pudessem colaborar para diminuir as estruturas injustas, encontradas no 

meio do povo. As pessoas eram convocadas a fermentar a sociedade, na qual 

estavam inseridas e o lugar onde viviam, com os valores cristãos ensinados pela 

Igreja. Diante disso, a Igreja divulgava a sua tarefa pastoral e evangelizadora de 

anunciar a libertação total do ser humano e colaborar para a construção de uma 

vida digna para todos, especialmente para as famílias mais pobres. (BETTO, 

1979, p. 54) 

Para alcançar tal intento, a Igreja entende que era necessário o 

engajamento coletivo, e para isto, ela se colocava como a mediadora a garantir a 

unidade dos países latino-americanos. A análise do documento de Puebla remete 

ao entendimento de que a Igreja afirmou em 1978, a opção preferencial pelos 

pobres, questão cogitada durante o Concílio Vaticano II. 

A quarta Conferência geral do episcopado latino-americano e a terceira pós 

Concílio Vaticano II, foi a de Santo Domingo, que aconteceu entre 12 a 28 de 

outubro de 1992, na República Dominicana. Essa Conferência chama a atenção 

pelo destaque dado ao protagonismo dos leigos, sobretudo dos jovens. No que 

tange à promoção humana, o segundo capítulo do documento trata de temas 

como direitos humanos, ecologia, terra, trabalho, migração, democracia, nova 

ordem econômica, família e vida. Percebe-se também a afirmação da Igreja com 

relação à opção preferencial pelos pobres. 

O documento de Santo Domingo resume o compromisso pastoral acerca 

da evangelização inculturada, a qual deveria penetrar os ambientes marcados 

pela cultura urbana, se inserisse na cultura dos indígenas e dos povos afro-

americanos e se concretizasse perante uma ação educativa que fizesse uso dos 

meios de comunicação para expandir a evangelização. (SANTO DOMINGO, 
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1992, n. 302). No que tangia à presença eclesial nos meios de comunicação, a 

Igreja via essa expansão como prioridade na sua missão. 

A nova evangelização foi a ideia central de Santo Domingo. Apontou-se a 

necessidade de novos métodos na linguagem da Igreja, que fosse acessível aos 

sujeitos latino-americanos, mas que não interferisse na originalidade da 

mensagem cristã. Nesse sentido, a questão chave era como chegar ao coração 

da cultura, onde se usava em muitos lugares uma linguagem arcaica, se os 

destinatários dessa mensagem se encontravam num mundo em constante 

mudança face ao crescente processo de secularização. (SANTO DOMINGO, 

1992, p. 14).  

Em maio de 2007, realizou-se a quinta conferência geral do episcopado e a 

quarta pós Concílio, na cidade de Aparecida, em São Paulo. Foi presidida pelo 

Papa Bento XVI, cujos reflexos se estenderam fortemente sobre a catequese. O 

documento de Aparecida trouxe novas expectativas para a catequese brasileira, 

revigorou seus propósitos e a colocou de volta no espírito do Vaticano II. Os 

temas que estavam relacionados à catequese antropológica foram discutidos, 

dentre eles, a diversidade cultural, biodiversidade, cidadania, meios de 

comunicação, cultura, desigualdade social, dignidade humana, educação, família 

contemporânea, formação de leigos, migrantes, relações de gênero, pluralismo 

religioso, política, religiosidade popular, sexualidade, tecnologias, ecumenismo, 

violência, vulnerabilidade e muitos outros. 

 A análise dos documentos conciliares, das conferências e dos documentos 

de catequese (Catequese Renovada e Diretório Nacional de Catequese) e as 

abordagens suscitadas pelos autores que discutem a catequese, levam à 

conclusão de que a catequese brasileira vivenciou um processo de profundas 

transformações dos anos 80 para cá. Destacam-se as seguintes transformações: 

o uso de recursos midiáticos no ensino catequético; o aumento da participação 

dos leigos atuando como catequistas; os investimentos de muitas paróquias em 

cursos de formação para capacitar os agentes pastorais; a nova linguagem 

catequética (menos doutrinal e mais coloquial); a discussão e temas ligados à 

realidade social nos encontros de catequese; a valorização os sujeitos da 

catequese; a parceria da catequese com as famílias dos catequizandos; a 

abertura à Psicologia, à Pedagogia e à Didática na maneira de fazer catequese; a 
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aproximação da catequese com a liturgia; a inserção de conteúdos que não 

necessariamente contém aspectos doutrinários; encontros criativos e dinâmicos; a 

clareza de que catequese é um processo educacional que nada tem a ver com 

aula ou escola; a interação da catequese com a comunidade e o olhar voltado 

para a realidade social dos catequizandos. 

 Tal análise desses documentos permite ver que a trajetória catequética no 

Brasil passou por avanços significativos, por vezes lentos, principalmente pela 

superação da catequese tradicional que existia. Grupos de estudos com 

especialistas surgiram e buscavam consonância com as orientações do Vaticano 

II, buscavam meios para deixar a catequese mais atualizada e apta a responder 

às demandas da sociedade contemporânea. Diante disso, o olhar se volta para a 

realidade do país, na tentativa de se realizar uma catequese contextualizada.  

 

1.6 Os fundamentos da catequese antropológica 

 

 A catequese antropológica se fundamenta em cinco aspectos, os quais 

estão presentes nas discussões do Concílio Vaticano II. 

 Teológicos 

Na catequese tradicional, a imagem de Deus corresponde ao Criador, todo 

poderoso, severo, que pune, que tudo vê e que age com rigidez. Essa ideia 

prevaleceu nos catecismos e norteou a educação catequética por muito tempo. 

 

Deus é o “Primeiro e o Último” (Is 44, 6), o Princípio e o Fim de tudo. O 
Credo começa por Deus Pai, porque o Pai é a Primeira Pessoa divina 
da Santíssima Trindade; o nosso Símbolo começa pela criação do céu e 
da terra, porque a criação é o princípio e o fundamento de todas as 
obras de Deus. (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, n. 198).  
 

 Após o Concílio Vaticano II, a maneira de a Igreja apresentar Deus se 

modifica. Ele é mostrado com o Criador, todo poderoso, mas que age com 

misericórdia e com amor. Trata-se de um Deus libertador, amigo e com atitudes 

paternais, conforme expressa o documento Catequese Renovada (1983): “Deus 

em sua bondade e sabedoria, quis revelar-se a si mesmo... Deus fala aos homens 

como amigos e com eles conversa...” (CNBB, 1983, p. 19).  

No mesmo documento, encontramos a definição de como a catequese 

antropológica apresenta Deus: 
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Deus não quer comunicar aos homens apenas alguma verdade ou 
alguma lei. Ele quer comunicar a si mesmo, sua presença, seu amor. 
Deus não quer fazer isso separando as pessoas, mas unindo-as. [...] 
deus é comunicação, Deus é amor. Deus está sempre perto de nós. Mas 
somos nós que nos afastamos dele. (CNBB, 1983, p. 20). 
 

 A pessoa de Jesus Cristo é apresentada como o Filho de Deus; de 

personalidade divina e humana; que age com misericórdia; é acolhedor; não 

discrimina e não julga ninguém; que veio ao mundo para libertar o povo. 

 

 Eclesiologia 

O Concílio Vaticano II trouxe um novo conceito de Igreja. Até então se tinha 

a ideia de que Igreja era uma constituição hierárquica dos dirigentes eclesiásticos. 

A partir do Concílio, “a Igreja é, antes de qualquer estruturação hierárquica, o  

Povo de Deus”. (BRIGHENTI; ARROYO, 2015, p. 197). Com isso era preciso 

desconstruir a imagem piramidal – papa, bispos, padres, religiosos – e mostrar 

uma Igreja que está a serviço do povo. Assim, “a Igreja é concebida como quem 

partilha e assume a alegria e a esperança, as angústias e a dor do mundo...”. 

(BRIGHENTI; ARROYO, 2015, p. 95). Trata-se, portanto, de uma Igreja que 

desejava dialogar com o mundo e estar próxima dos sujeitos. O termo “Igreja 

povo de Deus” é encontrado em muitos documentos da Igreja, a partir da década 

de 60. 

 Sociedade 

Obviamente que com a mudança de paradigmas, que a Igreja viveu a partir 

do Concílio Vaticano II, ela propõe um novo modelo de sociedade. A sociedade 

almejada pelo Vaticano II constituía-se de uma relação em que prevalecesse o 

amor ao próximo, o bem comum e não houvesse espaço para as injustiças e as 

desigualdades. Uma sociedade na qual fosse possível construir a paz e 

resplandecesse os valores evangélicos do cristianismo. Contudo, a Igreja 

esperava que a sociedade correspondesse às suas interpelações, cada vez mais 

expansivas, devido ao uso dos meios de comunicação e, desse modo, 

conseguisse a fidelização dos sujeitos. 

 

 Antropologia 

Com os novos ideais da Igreja pós-concílio, a maneira de ver os sujeitos 

também muda. Os sujeitos pensados por ela são pessoas participativas, atuantes 
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na sociedade, protagonistas da comunidade, que se esforçam para estabelecer o 

diálogo, que se engajam nas atividades eclesiais e lutam pela superação das 

injustiças, na medida em que tornariam o evangelho conhecido por todos. Esse 

sujeito idealizado pela Igreja faria da sociedade um lugar melhor para se viver.  

A Igreja pós-concílio valoriza os sujeitos, sua história, sua liberdade e seus 

carismas, ao mesmo tempo em que quer estar próxima de seus dramas. 

(GAUDIUM ET SPES, 1965). 

O documento também traz a ideia de que os sujeitos são seres frágeis e 

divididos em si mesmos, diante da luta entre o bem e o mal. (GAUDIUM ET 

SPES, 1965, n. 240). 

 Metodologia 

Com o Concílio Vaticano II, a metodologia da Igreja transforma-se. As 

pastorais e movimentos - sobretudo a Pastoral catequética - são orientadas a 

deixar o ensino tradicional de lado e fazer um ensino novo, conforme consta na 

Constituição Lumen Gentium (1964). Esse documento evidencia que os leigos 

façam uso da missionariedade a fim de se aproximar dos católicos e não 

católicos, e assim, realizar o anúncio do evangelho. Essa missionariedade, 

portanto, tratou de uma nova maneira da Igreja agir, utilizando de um ensino novo, 

isto é, menos arcaico do que estava habituada a realizar. A nova metodologia da 

Igreja não se pautou na condenação e na imposição de credos, como outrora, 

mas no respeito à diversidade cultural e religiosa dos sujeitos. (LUMEN 

GENTIUM, 1964, n. 32). 

O uso dos meios de comunicação, também foi um meio que a Igreja 

recorreu para disseminar seu discurso e assim, atingir um maior número de 

pessoas. Do mesmo modo, a mudança na linguagem, a qual se tornou mais 

simplificada e de fácil compreensão. Com as missas celebradas na língua de 

cada povo e os folhetos impressos com a liturgia escrita, as pessoas participavam 

de maneira mais efetiva. 

Na catequese a metodologia tradicional, pautada na memorização, na 

recitação e na rigidez do ensino, cedeu lugar aos encontros dinâmicos, com 

acolhida, cantos, dinâmicas de grupo, uso de diferentes materiais que não fosse 

só a bíblia e os catecismos, atividades lúdicas e as propostas de ação que muitas 

vezes se estendiam à atividades concretas em prol da comunidade.  
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CAPÍTULO II 

 

A CATEQUESE ANTROPOLÓGICA E SUAS INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

2.1 As inovações na Igreja no período pós-concílio 

 

Quando se pensa numa Igreja, que tenha reflexos diretos na vida dos 

sujeitos contemporâneos tem-se como fonte de inspiração as ideias do papa João 

XXIII. A partir da década de 70, as orientações do Vaticano II, começaram a ser 

colocadas em prática no Brasil. Para que a Igreja brasileira se tornasse 

acolhedora e se aproximasse das pessoas em seus diversos contextos, ela 

deveria ser mais humana e comprometida com as causas sociais, em detrimento 

daquela Igreja tradicional e reguladora, que não permitia ser questionada, 

estabelecida no Concílio de Trento20 (1545-1563), e reformulada nos mesmos 

moldes durante o Concílio Vaticano I. Tratava-se da transição de uma visão 

antiga do catolicismo, para uma mais coerente com o modelo de sociedade 

contemporânea. 

A antropologia que nasceu durante o Concílio Vaticano II, na década de 

1960, se define por diretrizes que levam à constituição, de um modelo pastoral, 

que mescla aspectos sociais e religiosos. Desse modo, antropologia e teologia se 

unificam e constitui a base antropológica do Vaticano II, na qual se agregam 

princípios fundamentais como, por exemplo, o ecumenismo, que pretendia nortear 

a práxis dos sujeitos dentro e fora da Igreja.   

De acordo com a CNBB (2006), houve um deslocamento da catequese 

meramente doutrinal, para um modelo mais experiencial, por isso a dimensão 

pessoal e comunitária se faz relevante. Esse modelo de catequese, está a serviço 

da pessoa humana e se pauta em situações concretas. Trata-se, portanto, de 

uma catequese cristológica com dimensão antropológica. Para Lima (2010, p.09), 

essa catequese tem como base a vida, a história e a experiência dos sujeitos, 

                                                           
20

  O Concílio de Trento (1545-1563) foi uma maneira de a Igreja reagir ao movimento protestante 
que se difundia fortemente na Europa. O objetivo principal era a afirmação da doutrina católica por 
meio do sacramentalismo e dos métodos tradicionais de ensino.  O Concílio Vaticano II rompe 
com essa prática arcaica, fato que ocorre já nas primeiras reuniões conciliares. (ALENCAR, 2011). 
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muito mais do que a doutrina a ser ensinada: um modelo inovador e desafiador 

para a década de 60 e 70.  

Desse modo, a catequese acolhe todas essas características e constitui-se 

num processo formativo, que ultrapassa as barreiras da confessionalidade, isto é, 

abre espaço para conteúdos que vão além do ensino da doutrina católica, mas 

que pressupõe a formação de sujeitos protagonistas, na transformação social de 

suas comunidades, tornando-se assim, antropológica. 

Por isso, nesse tópico serão tratados das inovações, em âmbito geral, que 

aconteceram na Igreja e que tiveram reflexos diretos e indiretos na educação 

catequética brasileira, levando-se em conta os aspectos que remetem à 

sociedade, à Igreja, à cultura e aos sujeitos envolvidos no universo catequético.  

Essas mudanças se expressam nas características elencadas nos tópicos 

seguintes:  

1. Adequação da liturgia conforme a língua vernácula dos povos 
Essa era a mudança mais urgente e a primeira proposta votada no Concílio 

Vaticano II, visto que essa era uma necessidade evidenciada por toda a Igreja. 

Na interpretação de Valentini (2011), não poderia haver uma mesma liturgia para 

todos os povos, pois as culturas são diversas e as leis que se aplicam a elas 

também. Do mesmo modo, não poderia existir uma mesma catequese para todos 

os países, sem que se considere a diversidade.  
 

Os bispos no Concílio falavam que a Igreja precisava se encarnar em 
cada povo, em cada nação, em cada cultura. Por isto os documentos 
conciliares só dão orientações gerais. Cabe às Igrejas locais encarnar 
esses ensinamentos nas situações concretas que estão vivendo. Uma 
das motivações, repetidas vezes apresentada no Concílio, é de que 
devemos conservar na Igreja a unidade, mas não impor, para tanto, a 
uniformidade. Para estarmos unidos, não precisamos ser todos iguais. 
Podemos ter uma liturgia diferente, uma teologia própria, organizações 
originais. [...] Isto é de fundamental importância para o ecumenismo. 
(VALENTINI, 2011, p. 32). 

Segundo Valentini (2011), levou-se um mês para analisar e propor as 

devidas modificações, até que se decidisse pela língua vernácula em lugar do 

latim. No entanto, essa não foi a única mudança, houve outras tão significativas 

quanto essa, como  

2. A definição do papel dos leigos e o aumento de seu protagonismo 

nas pastorais e movimentos 



42 

 

Essa inovação considerou que a Igreja é um povo e que as pessoas têm os 

direitos iguais. (VALENTINI, 2011, p. 53).  Por meio da Ação Católica, a Igreja 

adentrou às massas e tentou se fazer próxima dos anseios e dos problemas dos 

cristãos. 

O apostolado exercido pelas diversas expressões da Ação Católica em 

cada meio específico – agrícola, operário, estudantil e universitário – levou o leigo 

a comprometer-se com a problemática própria de cada ambiente social e a lutar 

pela evangelização do mundo em que estava inserido. Assim, os leigos foram se 

sentindo parte da Igreja e conquistando seu espaço, pela necessidade de mais 

formação na medida em que crescia a sua capacidade de opinar, criticar e agir no 

interior da vida eclesial. Com grande representatividade, o movimento leigo, 

sintetizou a dúplice função laical da seguinte forma: frente à sociedade, 

evangelizando-a; e, frente à Igreja, ajudando-a a entrar em sintonia com o mundo 

e com a cultura contemporânea. (CABRAL, 2007, p. 21). 

 

3. A descentralização do poder do papa 

Os bispos solicitavam mais autonomia, para que pudessem tomar as 

decisões em suas dioceses, sem que fosse necessário recorrer toda vez à Cúria 

Romana. Esse pedido se justificava pelo fato de que no Concílio Vaticano I, ficou 

definido que o poder de decisão estaria centralizando nas mãos do papa. O 

Vaticano II, por sua vez, rompeu com essa norma. Tal fato indica mais uma vez, 

uma Igreja que começava a mudar seus paradigmas. Certamente os bispos viam 

que a centralização do poder na Igreja, impediria o crescimento da mesma e 

consequentemente, sua renovação.  

A descentralização do poder do papa ocorreu em muitos aspectos, 

principalmente no que diz respeito às paróquias e dioceses, onde cada bispo ou 

padre, passou a ter poder de decisão e autonomia para propor e executar projetos 

pastorais. Recorria-se às instâncias superiores em último caso. (VALENTINI, 

2011, p. 33). 

 

4. Nova forma de apresentação da Igreja Católica 

É importante ressaltar, que no período em que ocorreu o Concílio Vaticano 

II, nasceu a idéia de que a Igreja deveria “ser pobre” e “despretensiosa”, para que 
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as pessoas não a vissem como dominadora, embora a afirmação oficial pela 

“opção preferencial pelos pobres” tenha acontecido só em 1979 na Conferência 

Episcopal de Puebla, no México. Tal pressuposto ficou fortemente impregnado, 

nas páginas dos documentos posteriores ao Vaticano II, muitas vezes sem 

grandes ações concretas. A idéia de pobreza, também remete à mudança de 

paradigmas, que a Igreja vivencia nesse período como parte do processo de 

renovação.   

Segundo Comblin (2005), após o Concílio, houve membros do clero, que 

mudaram seus comportamentos e seu estilo de vida. Destituíram-se da 

ostentação e optaram por levar uma vida com menos privilégios. Mudou também 

a forma de relacionamento com o povo católico, os bispos e padres começaram a 

transformar o modo como usavam sua autoridade, tornando-se cordiais e 

acessíveis. 

5. O respeito e acolhimento à diversidade 

Se antes ela não tinha como prioridade dar atenção a esses sujeitos, o 

Concílio solicita tal desprendimento, “como uma igreja que assume a causa dos 

pobres”, e coloca-se a favor dos marginalizados, em especial os indígenas e os 

povos afros, conforme explicita: “os indígenas e afro-descendentes [...] exigem 

respeito e reconhecimento. (CELAM, 2007, p. 49). 

Para Luckmann (2003, p. 01), “a fé cristã estabelece a unidade na 

pluralidade e diversidade cultural.” Segundo o autor há textos bíblicos do novo e 

antigo testamento, que mostram a diversidade cultural e lingüística e que Deus, 

assume essa diversidade cultural por meio de suas ações com a humanidade.21 O 

autor também lembra, que durante a colonização, por ignorância do homem, as 

diferentes culturas foram objeto de especulação e consideradas obras satânicas 

por serem incompatíveis com a fé cristã. Nesse sentido afirma: 

 

É preciso reconhecer que a Igreja, como um todo, errou neste aspecto. 
[...] O próprio Deus toma a iniciativa em favor da diversidade da 
humanidade, por Ele criada. Esta análise faz com que se verifique 
criticamente a história das missões cristãs, após a união da Igreja com o 
poder romano. [...] Não se pode justificar a existência de tradições ou 
costumes que oprimem, submetem e exploram pessoas, grupos étnicos, 
sociais, sexuais, enfim toda e qualquer ação que danifica a integridade 

                                                           
21

  Gn 11.1-9 e At 2.1-13; Os textos de Babel e Pentecostes são exemplos que a Bíblia menciona 
e reflete a respeito da diversidade cultural e lingüística. (Luckmann, 2003, p. 01). 
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da humanidade. O discurso da diversidade cultural criada e mantida por 
Deus não legitima nenhuma atrocidade acometida em nome de um valor 
cultural. A diversidade cultural não pode estar condicionada à vontade e 
aos projetos dos seres humanos. (LUCKMANN, 2003, p. 05). 
 
 

No entanto, para adentrar à diversidade cultural, a Igreja fez uso do diálogo 

ecumênico e do respeito à cultura de cada povo, conforme orientou o Concílio 

Vaticano II. E para divulgar seu ensino, recorreu-se à inculturação do evangelho, 

sem menosprezar os valores e costumes de cada cultura. Segundo Montero 

(1995), a ótica antropológica da Igreja se volta para o homem, independente de 

sua crença, cultura ou etnia. E, como a cultura é parte dos sujeitos, a Igreja 

valoriza, e se esforça para compreendê-la. Nesse sentido, ela abandona a 

vontade de conversão do outro e assume a posição antropológica clássica, na 

qual o eixo da relação entre duas culturas diversas é a compreensão e o 

conhecimento, numa relação de reciprocidade e acolhida.  

Do mesmo modo, o Documento de Aparecida (2007), exorta o respeito e a 

valorização da cultura afro-indígena. Há movimentos, que fazem trabalhos 

missionários em tribos indígenas, no norte do país, sem impor o credo católico. 

Nessas localidades, a Igreja fez a “opção preferencial pelos índios”.22 

É importante esclarecer, que a Igreja brasileira possui várias pastorais, 

dentre elas a pastoral do surdo, a pastoral afrobrasileira, a pastoral indígena, a 

pastoral do Migrante, a pastoral da cultura, a pastoral carcerária, a pastoral da 

mulher marginalizada, a pastoral do menor, a pastoral da sobriedade, dentre 

                                                           
22

 Segundo Araújo (2002), a igreja de Roraima mudou radicalmente de posição a partir do 
momento em que assumiu a “opção preferencial pelos índios” e se empenhou na luta pelos 
direitos indígenas. O bispo D. Aldo executou empreendimentos pastorais de apoio à “organização 
e autogestão” indígena entre os índios macuxi, no projeto do gado e na formação de professores e 
agentes de saúde. Os índios, com o apoio da igreja, passaram a investir na criação de seu próprio 
rebanho. Já a formação de professores indígenas relaciona-se à intenção de que os próprios 
índios sejam capazes de cuidar de si próprios, dominando os conhecimentos da sociedade 
nacional, mantendo e transmitindo seus conhecimentos tradicionais às novas gerações. A 
iniciativa de formar os agentes indígenas de saúde surgiu, pela iniciativa de Irmã Augusta que 
sensibilizada pela problemática indígena, observando a forma como eles eram tratados nos 
hospitais das cidades e como permaneciam após receberem alta, resolveu reunir algumas 
mulheres para ensinar-lhes rudimentos sobre o tratamento das doenças que mais comumente 
atingiam os índios, como diarréia, vômito e gripe. O objetivo da irmã era o de que as doenças mais 
simples pudessem ser tratadas na aldeia, sem a necessidade de transportar os doentes para os 
hospitais. A iniciativa surtiu efeitos positivos e os índios aos poucos foram se organizando para 
construir as casas onde iriam funcionar os mini-postos de saúde. A irmã, por sua vez, saiu à 
procura de recursos para adquirir os equipamentos necessários para colocar estes postos em 
funcionamento.  
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tantas outras não tão conhecidas. Somam-se mais de trinta pastorais, nas quais a 

Igreja realiza trabalhos distintos. 

No que tange à função feminina, esta sempre foi ampla nas pastorais e 

movimentos. Porém, no campo da liturgia, as mulheres puderam exercer o papel 

de ministras da Eucaristia, podendo celebrar cultos e fazer pregações na 

ausência dos sacerdotes. Essa é uma prática bastante comum, sobretudo quando 

há insuficiência de padres em muitas comunidades, principalmente nas mais 

distantes e de difícil acesso. 

 

6. A atenção aos problemas sociais e direitos humanos 

A luta da Igreja Católica pelos direitos humanos, não ocorreram somente 

no auge da ditadura militar. No Brasil, situações especiais sensibilizam a Igreja, o 

que pode ser visto anualmente nas campanhas da fraternidade23, muitas vezes 

realizadas de forma ecumênica. O intuito dessas campanhas é promover reflexão 

de maneira mais ampla, a nível nacional, sobre situações que denigrem a 

dignidade humana, ou mesmo chamar atenção para as questões sociais e 

ambientais.  

Lima (2010), explica que o motivo da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), a realizar essas campanhas anuais, é a necessidade de 

sensibilizar os sujeitos, fomentar espaços de discussão e organizar iniciativas em 

prol da resolução dos problemas, que se apresentam na sociedade. Ao longo dos 

anos, a Igreja brasileira abarcou nas campanhas da fraternidade, temas 

relacionados à educação (1982,1998); à violência (1983); à fome (1985); à 

comunicação (1989); aos direitos e papel da mulher na sociedade (1990); à 

pessoa com deficiência (2006); o mundo do trabalho (1978, 1991); à moradia 

(1993); à escassez da água (2004); à preservação ambiental (2007, 2011, 2016 e 

2017); à condição dos migrantes (1980); à saúde pública (1981, 2012); aos 

direitos humanos (1979, 2008); à inclusão social (1995, 2000); aos encarcerados 

e a vida nos presídios (1995); aos povos indígenas (2002); aos desempregados 

(1999); à família (1977, 1994); à pessoa idosa (2003); à dependência química 

                                                           
23

 A primeira campanha da fraternidade foi realizada em 1964, ano que marca a criação da CNBB. 
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(2001); ao ecumenismo (2005); à segurança pública (2009); ao tráfico humano 

(2014) e muitos outros. (CNBB, 2017).  

Tais situações são retiradas de contextos, onde muitas vezes estão 

presentes as minorias que raramente são ouvidas. Nisso também se vê aspectos  

ligados à catequese antropológica, pois tais temáticas eram incorporadas aos 

conteúdos da catequese. 

 

7. A opção preferencial pelos pobres e oprimidos 

A antropologia conciliar ensinou a Igreja, a olhar para os sujeitos que 

sofrem. De acordo com Nardi (2011), a idéia de pobreza, fortaleceu-se pela 

influência da Teologia da Libertação. Embora ela tenha surgido antes do Vaticano 

II, é no contexto de desenvolvimento do Concílio que ela encontrou seu lugar e 

começou a se expandir, sobretudo pela boa receptividade, dada por João XXIII. 

Segundo o autor, a Teologia da Libertação24 encontrou seu lugar inicialmente no 

Concílio Vaticano II, e “de forma tímida, ela recebeu uma fisionomia, passou a ter 

um rosto, uma identidade”, (NARDI, 2011, p. 46). Desde então, a Igreja foi 

buscando seu espaço em defesa dos mais fracos e oprimidos, isto é, na sua 

gênese ela sempre foi libertária, apesar dos percalços historicamente conhecidos, 

que a desviaram de sua tarefa primordial. 

Comblin (2005) declara que após séculos de condenação e imposição de 

suas normas, a Igreja deixa a severidade de lado e se coloca numa atitude 

maternal e amigável, isto é, mais acolhedora e sensível aos problemas humanos. 

A antropologia teológica considera que os sujeitos e sua realidade, sem 

deixar de lado os valores do cristianismo. Por isso Manzatto (2009), afirma que a 

antropologia do Vaticano II, sustenta-se em duas descobertas: a primeira revela 

que a Igreja precisa compartilhar das preocupações dos sujeitos, fazendo-se 

próxima de seus anseios e dilemas. A segunda, é que a Igreja, enquanto 

mensageira de Cristo, deve se voltar para os pobres e sofredores. 

                                                           
24

 A Teologia da Libertação considera que os países ricos são os responsáveis pela exclusão dos 
países pobres e periféricos. Dentro deste contexto, ela deu seus primeiros passos, dividindo-se 
nas seguintes fases: gestação (1962 – 1968), gênese (1969 – 1971), crescimento (1972 –1979) e 
consolidação (1979 – 1987). A repercussão político-social se tornou evidente, inicialmente, fora 
dos muros da Igreja, o que fez com que seus adeptos sofressem repressões e a teologia da 
Libertação fosse vista como “um inimigo em potência do regime capitalista”. (NARDI, 2011, p. 47). 
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Teixeira e Silva (2010) ressaltam que foi a mudança de paradigmas, na 

apresentação da Igreja pós Concílio, que contribuiu para o surgimento desse 

modelo antropológico. Se antes predominava uma Igreja, centrada na própria 

hierarquia, fechada em si mesma, esta cede lugar a Igreja que se voltou para o 

povo e esforçou-se, para dar atenção aos contextos particulares das 

comunidades. Com isso, ela começou a compreender sua identidade, a partir da 

relação com o mundo contemporâneo e não mais situada fora dele. 

 

8. A nova visão acerca dos meios de comunicação 

O aumento dos programas de evangelização, no rádio e na televisão, deu-

se a partir do desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação. 

Além do rádio e da televisão, cresce cada vez mais o uso da internet. A cada ano, 

de maneira avassaladora, a utilização desses meios entre as igrejas cristãs, com 

a finalidade de difundir suas crenças, atingir e fidelizar os sujeitos.  

A Igreja Católica foi a pioneira, nos anos sessenta e setenta, na utilização 

da televisão, como forma de levar aos lares brasileiros, parte de suas práticas 

litúrgicas e mensagens de fé, principalmente através de missas transmitidas em 

canais não religiosos ou em canais controlados por grupos católicos. (JUNGBLUT 

2012, p.458).  

Para Barros (2014), a introdução da Igreja Católica nos veículos de 

comunicação, intensificou-se a partir da década de 1990. Atualmente, três 

grandes emissoras de TV, estão a serviço exclusivo da evangelização - a Canção 

Nova, a Rede Vida e a Século XXI – embora haja outras emissoras, que locam 

seus horários para a transmissão de programas religiosos e celebrações 

eucarísticas. Há também muitas emissoras de rádio que, em poder da Igreja 

Católica, disseminam sua doutrina e seus valores, como a rádio “Aparecida” de 

São Paulo e a rádio “Evangelizar” de Curitiba, que atingem regiões de todo o país. 

Nessa perspectiva, Patriota (2009), explica que na contemporaneidade, a 

comunicação religiosa assumiu novos contornos com a utilização dos meios de 

comunicação massiva. A televisão é vista como o mais importante e eficaz 

instrumento, na estratégia de a Igreja ganhar visibilidade e garantir sua existência.  

Os meios de comunicação despertam grande interesse para a Igreja 

católica, a ponto de criar a Pastoral da Comunicação (PASCOM). Por este motivo, 
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os meios de comunicação, tanto impressos quanto eletrônicos, têm sido veículos 

de grande importância na difusão e sustentação do catolicismo no Brasil.  

A implantação dos folhetos de missa, para que fosse acompanhada a 

liturgia dominical, é outra estratégia de comunicação da Igreja. São utilizados por 

uma questão de praticidade, pois neles constam os textos bíblicos do dia, os ritos 

numa linguagem adaptada e reduzida e ao final sempre há textos de formação, 

voltados para a reflexão de algum tema litúrgico, ou outros que a Igreja considere 

pertinente. Trata-se de um subsídio que os fiéis podem levar para a sua casa e ler 

com mais tempo. 

 

9. O surgimento de linguagens mais acessíveis 

A partir da realização do Concílio Vaticano II, muda-se a linguagem, a qual 

se torna mais acessível aos leigos. Isso se deve, em partes, à introdução dos 

meios de comunicação na práxis da Igreja Católica e à necessidade de 

apresentar-se próxima dos sujeitos, fazendo-se entender por eles. A linguagem 

bíblica tornou-se menos formal, e os subsídios de formação para leigos, 

passaram a fazer uso da linguagem coloquial. Isso pode ser visto com clareza nos 

manuais de catequese, dos anos 80 para cá, se compararmos com a catequese 

anteriormente praticada, a qual fazia uso dos catecismos, cuja linguagem era 

difícil de ser compreendida. 

Além dessas, após o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica vive outras 

inovações, tais como: 

 A valorização da religiosidade popular; 

 A reformulação dos processos formativos; 

 A divulgação de subsídios de formação para leigos; 

 A ressignificação da vida comunitária por meio das CEB’s; 

 A implantação de diretrizes que norteariam a prática eclesial 

mediante a nova pastoralidade; 

 Ecumenismo. 

Essas foram as principais repercussões do Concílio, embora nem sempre 

unânimes, mas significativas nas realidades onde ocorreram, sobretudo nas 

comunidades menores. Assim, podem-se perceber alguns deslocamentos no 

posicionamento da igreja. Parte desse deslocamento foi a postura de 
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universalidade eclesial para as igrejas particulares, isto é, com as atenções 

voltadas para contextos específicos, paróquias e pequenas comunidades, locais 

ricos em cultura, costumes próprios de cada povo e religiosidade popular.  

 

2.2 Diretrizes da catequese antropológica 

Com a realização do Concilio Vaticano II, a Igreja começou a refletir sobre 

sua práxis e, gradativamente,, promoveu mudanças no campo pastoral, como a 

ampliação das atividades dos leigos, a valorização dos sujeitos, a inserção de 

linguagens mais acessíveis, valorização da religiosidade popular, utilização dos 

meios de comunicação, ressignificação da vida comunitária e da formação dos 

leigos. Sob o discurso do ecumenismo e da proximidade com os fiéis católicos, a 

Igreja implantou diretrizes para suas pastorais e movimentos. Todas essas 

inovações se refletiram nas pastorais e movimentos da Igreja Católica e ajudaram 

a compor as diretrizes da catequese antropológica no Brasil, dentre as quais se 

destacam: 

 

2.2.1 Os adultos como público alvo da educação catequética 

 

Por longos anos, a catequese era realizada, apenas com crianças e 

adolescentes. Mas após o Concílio Vaticano II, ela passou a acontecer com 

adultos, mais precisamente na década de 80, quando a CNBB lança, em 1983, o 

documento “Catequese Renovada25”. Esse documento é um os mais expressivos 

da área da catequese, pois sistematizou as propostas do Concílio Vaticano II, e 

deu nova roupagem à prática catequética.  

Era comum a aproximação da Igreja, com adultos que não tiveram a 

oportunidade de participar dos encontros de catequese na idade certa, dentre 

esses, muitos não haviam recebido a formação religiosa na infância, ou então 

haviam recebido de forma tradicional e fragmentada e desejavam complementá-

la. Essas pessoas, por não terem vivenciado o processo de catequese, quando 

                                                           
25Preocupada com a educação catequética brasileira, a CNBB lança o documento Catequese 

Renovada, fruto da 21ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil ocorrida em abril de 1983, com a 
finalidade de levar formação aos catequistas do país a respeito da sistematização da catequese 
para a década de 80 e 90. No documento há indicações de conteúdos, métodos e organização da 
catequese a ser implantado nas dioceses. 
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crianças ou adolescentes, consequentemente, não tinham vivência sacramental, e 

por isso, sentiam-se excluídas das atividades eclesiais. A catequese antropológica 

esforçou-se, pelo fim dessa realidade, e incluir essas pessoas no itinerário 

catequético; obviamente tratava-se de um processo diferenciado na questão de 

tempo, duração e métodos, vislumbrando a realidade de cada um. 

Levando-se em conta, os problemas que assolavam esses sujeitos, 

procurou-se estimular a prática da vida em comunidade. Assim, a missão dessa 

modalidade catequética, era reforçar a opção à religião cristã católica, 

despertando nos adultos, a vontade de se tornar leigos atuantes, com vistas à 

transformação da realidade social, sem deixar de lado o diálogo ecumênico e 

inter-religioso. (CNBB, 2006, p. 120). 

 Com isso, a catequese antropológica, “leva em conta também as pessoas 

que vivem em situação familiar canonicamente irregular26. Partindo de sua 

situação, podem-se abrir portas para o engajamento, para a experiência de fé e 

para o serviço na comunidade.” (CNBB, 2006, p. 133). Além desses casais, a 

catequese antropológica procurou dar atenção e incluir grupos diferenciados em 

seu processo. Geralmente são grupos formados por pessoas, que devido à sua 

profissão ou situação cultural, não tiveram a vivência catequética e vivem 

afastados das atividades da Igreja. Segundo o Diretório Nacional de Catequese, 

(CNBB, 2006), são pessoas que aos olhos da Igreja, necessitavam de um 

itinerário especial de catequese. 

Esse processo, de educação da fé dos adultos, não menosprezaria os 

idosos, que segundo o Diretório, muito poderiam contribuir com suas experiências 

de vida, e que muitas vezes dispunham de maior abertura, para atuar nas 

pastorais eclesiais e que, portanto, mereciam uma catequese adequada. (CNBB, 

2006, p. 121). 

 

2.2.2 Catequese por idades 

 

A título de organização, dessa pastoral, orientou-se que as turmas de 

                                                           
26Refere-se aos casais que constituíram família e não receberam o sacramento do matrimônio. 
Perante a doutrina e tradição da Igreja, são pessoas em situação irregular, mas que tem a 
oportunidade de passar por um processo de regularização. Pessoas com segunda união também 
são conceituadas dessa forma perante a Igreja. 
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catequese, fossem compostas conforme a faixa etária dos destinatários. Nessa 

perspectiva, recomendava-se que a catequese levasse em conta os aspectos 

psicológicos, antropológicos e teológicos de cada faixa etária. Nesse sentido, a 

catequese com adultos, a catequese com crianças, com jovens e adolescentes 

são as categorias específicas do planejamento catequético, cada uma com suas 

características, metodologias e linguagens específicas. 

 

2.2.3 Responsabilidade dos pais na formação religiosa dos filhos e a 

pareceria entre catequese e família 

 

No que tange à catequese infantil e juvenil, o Diretório mostrou, que a 

Igreja compartilhava a responsabilidade com a família, e via essa formação como 

um desafio, que se justificava, pelo contexto marcado pelas mudanças culturais e 

sociais, cujos reflexos recaíam numa crise de valores, e de paradigmas que 

atingia diretamente as crianças e adolescentes. Assim, a família era chamada 

pela Igreja, a empenhar esforços para que, por meio da educação, os filhos 

alcançassem a maturidade. Disso provinha, a ideia de que a família é a primeira 

comunidade, onde a criança estaria inserida e aprenderia os primeiros rudimentos 

da fé, os valores essenciais para a vida. Por isso, a família era conclamada a 

favorecer no lar, um ambiente catequético, pois a Igreja via a ação da família 

como algo insubstituível, embora muitas não assumissem tal responsabilidade, ou 

não tivessem consciência de seu papel, na formação dos filhos. (CNBB, 2006, p. 

122). 

 

2.2.4 Atenção à formação religiosa dos jovens 

 

Não menos importante, que a catequese infantil, a catequese juvenil 

compreende a juventude, como “a fase de grandes decisões e responsabilidades 

pessoais e sociais”. Por isso, o Diretório trouxe uma breve reflexão acerca do 

contexto em que muitos jovens viviam. 

 
A juventude costuma enfrentar vários desafios como: o desencanto e a 
falta de perspectiva no campo profissional; experiências negativas na 
família; exposição a uma sociedade erotizada que lhes dificulta o 
desenvolvimento sexual; insatisfação; angústia; em muitos casos, 
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experimentam a marginalização e dependência química. Pelo marcante 
significado e pelos riscos a que são expostos nessa fase da vida, os 
jovens são interlocutores que merecem uma atenção especial da 
catequese. (CNBB, 2006, p. 123). 

 
 

Outro aspecto peculiar, que o documento discutiu foi o desencantamento 

dos jovens, com relação à Igreja, um desafio a ser superado. É comum na 

juventude, o afastamento e a desconfiança à Igreja, mas por outro lado, crescia o 

número de adolescentes, procurando a catequese de crisma. Por isso, exigia-se 

que essa catequese fosse adaptada, e coerente com a linguagem dos jovens e 

que levassem em consideração, seus aspectos emocionais e morais, com 

encontros criativos e que a fé fosse orientada às praticas sociais, e que fossem ao 

encontro dos conflitos internos e externos vividos pelos jovens. (CNBB, 2006, p. 

124).  

A catequese para os jovens deveria levar em conta, o desenvolvimento do 

protagonismo juvenil. Dentre as orientações do Diretório, sugerem-se retiros, 

acampamentos e outros momentos de convívio, encontros de integração com a 

família, inserção nas pastorais e grupos de jovens, acompanhamento à 

caminhada religiosa, incluindo a dimensão vocacional. Há também o estímulo à 

vivência comunitária e a defesa por uma formação discernida para a afetividade e 

sexualidade, além da educação, para a cidadania e para a consciência 

participativa nas lutas sociais. Além desses aspectos, o documento alerta para a 

necessidade de uma educação catequética, cujos empreendimentos preparam 

para a responsabilidade da construção de uma família, e despertem nos jovens 

católicos a ação missionária (para aqueles que pretendem seguir a vida religiosa). 

(CNBB, 2006, p. 125). 

A catequese juvenil tem suas especificidades, e de acordo com o Diretório 

Nacional de Catequese, esta deveria ser bem orientada e dinâmica, ressaltando 

as potencialidades desse público alvo, e procurando entender os sentimentos e 

as dificuldades das transformações dessa idade. Por isso, recomendava-se que 

as atividades catequéticas, se baseassem na acolhida aos adolescentes, na 

oferta de oportunidades, que os estimulasse a viver os valores cristãos em 

comunidade, na criação de grupos de adolescentes, com vistas ao engajamento 

comunitário. Nessa dinâmica, orientou-se para que os adolescentes fossem 

inseridos em grupos de escotismo, canto, acampamentos, missão de férias ou 
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simplesmente promover atividades artísticas, fazer passeios e excursões. (CNBB, 

2006, p. 126). Vê-se que a catequese com adolescentes, possui uma metodologia 

diferenciada em relação às demais modalidades, o que exigia dos catequistas dos 

grupos dessa faixa etária, criatividade e atualização permanente. 

 

2.2.5 Valorização do sujeito da catequese 

 

O Diretório Nacional de Catequese orientava que os catequistas 

procurassem ouvir, o que as crianças tinham a dizer, pois elas também traziam 

para a catequese seus dramas, seu contexto familiar, suas necessidades. Silva 

(2007, p. 62), explica que nesse contexto, o catequista tem como tarefa, conhecer 

os catequizandos e suas famílias, assim como suas necessidades e carências, 

pois sua missão; a escuta e o diálogo, sem a dominação ou imposição. 

Com relação à catequese infantil, o processo catequético, precisava levar 

em consideração os sentidos da criança, e apresentar os conteúdos, de forma 

adequada à sensibilidade infantil, com linguagem acessível, com conceitos 

simplificados, atividades lúdicas e criativas. (CNBB, 2006, p. 128). 

 

2.2.6 Catequese para a diversidade 

 

O olhar da Igreja à diversidade, também foi contemplada, no documento 

que orienta a organização da catequese antropológica, cujo destaque foi dado às 

culturas indígena e afro. 

 

Nossa realidade exige que a catequese leve em conta os valores 
oriundos da cultura e religiosidade indígena e afro-brasileira, sem ignorar 
ambigüidades próprias de cada cultura. Ela não pode eliminar, ignorar, 
nem abafar, nem silenciar esta realidade. É importante considerar a 
globalidade e a unidade da cultura e da religiosidade dos povos e etnias, 
que se expressam na simbologia, mística, ritos, dança, cores, linguagem, 
expressão corporal e teologia subjacente às suas práticas religiosas. 
Somente assim se pode fazer uma verdadeira inculturação do Evangelho 
e compreender melhor, mediante a convivência e o diálogo, as tradições 
religiosas de cada grupo, como verdadeira busca do sagrado. Por isso, 
para uma catequese com eles, são necessários catequistas provindos 
destas culturas. Para isso haja cursos específicos e apropriados, em 
nível nacional  e regional. (CNBB, 2006, p. 129). 

 

Segundo Silva (2007), a Igreja precisa diversificar-se constantemente, se 
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quiser sobreviver na realidade globalizada e na cultura urbana. “Não é mais 

possível pensar a Igreja como forma única, uniforme; isso é coisa do passado.” 

(SILVA, 2007, p. 63). Com isso, vê-se a importância da Igreja, dialogar com a 

diversidade. 

 

2.2.7 A catequese com pessoas com deficiências 

 

A catequese para pessoas com deficiência, foi citada no Diretório de 

catequese, como um direito, ao mesmo tempo em que reconhece que a Igreja 

precisava emitir mais esforços, para atender aos sujeitos dessa modalidade de 

catequese e para combater a discriminação. Nesse sentido, o documento ressalta 

que “a comunidade cristã é convidada, a assumir a responsabilidade de 

catequizar as pessoas com deficiência, criando condições para a plena 

participação comunitária e pastoral. (CNBB, 2006, p. 130). Também orientou, para 

que essa inclusão fosse de fato, realizada juntamente aos demais sujeitos da 

catequese e não isoladamente.  

 

Essa atitude é fundamental para que não se perpetue a ideia de que 
pessoas com deficiência necessitam de uma catequese puramente 
especializada. É necessário levar em consideração as descobertas e 
avanços das ciências humanas e pedagógicas e a pedagogia do próprio 
Jesus que esteve ao lado de pessoas com deficiência. (CNBB, 2006, p. 
131). 

 

A catequese com deficientes, não possuía restrição de idade, pois a igreja 

entende que todos têm direito à formação cristã e à participação nas atividades de 

âmbito eclesial. O Diretório orienta, para que os catequistas estabeleçam 

parcerias, com profissionais da saúde e da psicologia e educação para realizar 

um trabalho de qualidade, conforme aponta:  

 
É preciso perceber o quanto essas pessoas podem ter a ensinar, com a 
sua própria experiência e o modo como lidam com a sua situação. Com 
elas, como com os catequizandos, há uma estrada de mão dupla onde o 
catequista também aprende e se enriquece. Essa catequese supõe uma 
preparação específica dos catequistas, pois cada necessidade diferente 
exige uma pedagogia adequada. É bom contar com o apoio de 
profissionais, como médicos, fonoaudiólogos, professores, 
fisioterapeutas, psicólogos e interpretes em língua de sinais sem que se 
perca o objetivo da catequese. (CNBB, 2006, p. 132). 
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Segundo Lima (2009), a inclusão, na catequese antropológica, abria maior 

espaço, para que as pessoas com deficiência participassem das atividades da 

Igreja. Todavia, é preciso esclarecer que outros modelos de catequese também 

consideram importante a inclusão.  

É importante que a participação das pessoas com deficiência na 
catequese seja feita em companhia dos demais catequizandos para que 
se evitem grupos separados ou confinados em locais sem a devida 
atenção e cuidados, ou distantes da comunidade. [...] Os locais para a 
catequese junto às pessoas com deficiência deverão ser adaptados, de 
acordo com a legislação vigente, facilitando o acolhimento e acesso aos 
mesmos em nossas comunidades. (CNBB, 2006, p. 131). 

 

2.2.8 Diálogo interreligioso e ecumenismo na catequese 

 

Em todas as modalidades catequéticas, encontram-se orientações, para 

que a Igreja brasileira estivesse atenta, aos desafios de realizar uma catequese, 

onde  predomine o pluralismo religioso. Trata-se de uma realidade, complexa em 

muitas dioceses. O Diretório Nacional de Catequese chama atenção para a 

necessidade de formação dos catequistas, sobretudo em relação às questões que 

remetem ao diálogo inter-religioso e o ecumenismo. Nesse sentido, orienta que   

 

A catequese assuma a dimensão ecumênica no diálogo com os irmãos 
de outras igrejas e comunidades cristãs. [...] prepara para conviver com 
outros grupos de cristãos, cultivando a própria identidade católica e os 
respeito à fé dos outros. A dimensão ecumênica faz parte da doutrina 
católica. Muitos católicos desconhecem o que a Igreja recomenda sobre 
o ecumenismo. As vezes, defendem, em nome da Igreja, posturas que a 
própria Igreja já superou. (CNBB, 2006, p. 135). 

 

Segundo Alberich (1993, p. 20), a catequese vivenciou deslocamentos, em 

sua práxis. O primeiro deles refere-se à passagem de uma catequese 

conservadora, para uma pastoral evangelizadora; em seguida, a visão de ensino 

tradicional é sucedida pela preocupação com a iniciação à fé; de uma catequese 

com foco na infância, para uma catequese que passa a englobar os adultos e a 

diversidade; da catequese prevalentemente individual, para outra com 

características de grupos, com base na vida em comunidade; dilata-se o horizonte 

da tarefa catequética, ou seja, de uma catequese monolítica, centrada na 

transmissão de conhecimentos religiosos, para outra visão mais completa e 
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integral; de uma catequese que antes visava somente a preparação, para receber 

os sacramentos, para outra mais abrangente, com abertura às questões sociais, 

culturais e política, cujo objetivo, era despertar para o compromisso com a 

transformação das realidades incoerentes com os valores cristãos.  

 

2.2.9 Novos paradigmas no ensino catequético 

 

A catequese antropológica pressupõe um ensino, que não se restringe 

somente aos conteúdos da fé, ou seja, ela sofre um deslocamento, para o âmbito 

social. Nesse sentido, o ensino catequético, busca a formação de sujeitos, 

engajados na comunidade. Com isso, a Igreja começou a trabalhar a redução da 

visão sacramentalista – a idéia de que catequese é aula de religião, que prepara o 

sujeito para receber os sacramentos – e procura despertar os catequizandos, para 

o protagonismo na sociedade. Assim, a catequese passou, a contemplar os 

aspectos sociais e afetivos, em conjunto com os ensinamentos bíblicos, da 

religião, abrangendo as dimensões comunitária, psicológica e cultural, cujo 

propósito é superar a visão reducionista de catequese, isto é, da mera 

doutrinação. (SILVA, 2007, p. 64). 

Silva (2007) mostra que o grande compromisso do catequista, é educar na 

integralidade, os sujeitos da catequese. Nesse sentido, a tarefa do catequista, 

passa a ser, a introdução do catequizando na vida da comunidade, a formação 

para a ação consciente no mundo do trabalho, da família, da política, da cultura e 

da afetividade. Prevalece a idéia de co-responsabilidade e compromisso social 

libertador. (SILVA, 2007, p. 65). 

 

2.3 Os objetivos e os conteúdos da catequese antropológica 

 

Ao longo da história da catequese, diversos modelos protagonizaram o 

ensino da religiosidade católica, desde os primórdios da Igreja, até os dias atuais. 

Destacam-se a catequese doutrinária, a catecumenal, a litúrgica, a cristocêntrica, 

a querigmática e a antropológica. Esses modelos evidenciam a evolução da 

catequese, até chegar à catequese inspirada pelo Vaticano II, ou seja, a 

antropológica. 
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Ao analisar, os pressupostos e os desdobramentos do discurso 

antropológico, do Concílio Vaticano II, descobre-se os reflexos, desse modelo 

antropológico, na catequese brasileira. Nessa perspectiva, serão apresentados, 

os objetivos e conteúdos que permeiam a catequese antropológica. 

A metodologia utilizada nesse modelo mostra os empreendimentos da 

Comissão Catequética, da CNBB, no processo de elaboração dos documentos, e 

diretrizes que superassem a catequese tradicional, fortemente instituída em 

muitas comunidades. Essas mudanças começaram a ocorrer a partir dos anos 80, 

cujo destaque é dado à elaboração do documento, Catequese Renovada (1983), 

em conjunto com a CNBB, e com especialistas em catequese e catequistas de 

base. O segundo documento, tomado por base no presente trabalho, é o Diretório 

Nacional de Catequese (2006), no qual, pela primeira vez no Brasil, se pensa a 

respeito de um sistema organizacional da catequese, por meio de diretrizes 

nacionais, que tornava o ensino catequético, padronizado e ao mesmo tempo 

flexível ao contexto de cada comunidade. 

Segundo Morás (2004), a estrutura organizacional da catequese, que 

existia até então no Brasil, funcionava por meio da transmissão dos conteúdos da 

fé, pelos quais eram ensinadas determinadas práticas cristãs, de forma tradicional 

e fragmentada, fiel ao modelo definido ainda no Concílio de Trento, (1545 a 

1563). Era uma prática essencialmente doutrinária e sacramentalista, cuja 

metodologia consistia na memorização e recitação, um processo de curta duração 

e pouco significativo, para quem o fazia. O Concílio Vaticano II representou a 

ruptura desse modelo, e implantou novos paradigmas nas pastorais da Igreja 

católica, cujos reflexos modificaram também o trabalho na catequese, quando se 

começa a pensar num novo tipo de pessoa.  

Para Morás (2004), a catequese antropológica precisava da mediação da 

realidade e da experiência humana, para entender os conceitos da fé, e 

consequentemente a mensagem cristã. Segundo essa concepção de educação, 

Deus criou o mundo; e os homens precisam cuidar dessa criação, (por isso 

muitos conteúdos de catequese, abrangem a questão ambiental, e a valorização 

do corpo humano, no sentido de cuidados).  (MORÁS, 2004, p. 78). 

A análise feita por Morás (2004) mostra que, nesse modelo de catequese, 

o conteúdo em si e a doutrina, não eram os aspectos mais importantes do 
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processo. A doutrina católica não era ignorada, mas ficava em segundo plano, 

diante das situações sociais emergentes. Ressaltava-se, então, o aprendizado 

que se tirava dos conteúdos abordados, e se colocava em prática na comunidade. 

Tratava-se de uma catequese vivenciada, que se expandia dos domínios 

paroquiais, cuja proposta era viver o que o havia aprendido, começando pela 

família e, consecutivamente, na sociedade como um todo. 

Nessa perspectiva, a catequese assumiu a tarefa de ensinar os sujeitos , à 

sua volta, a viver em comunidade, superando o individualismo e potencializando-

os, a construir um lugar melhor para se viver, isto é, uma sociedade mais justa, de 

modo que os direitos de cada pessoa fossem garantidos e respeitados. Assim 

haveria menos situações de desigualdade. Em outras palavras, o objetivo da 

educação catequética antropológica, foi traduzir os ensinamentos bíblicos, 

considerando as problemáticas sociais, e tentando solucioná-los à luz dos valores 

disseminados pelo cristianismo. (LIMA, 2010, p. 12). 

Desse modo, a catequese antropológica era vista como: 

 

A catequese transformadora e libertadora ilumina a existência humana, 
forma a consciência crítica diante das estruturas injustas e leva a uma 
ação transformadora da realidade social. [...] É também uma catequese 
inculturada que quer valorizar e assumir os valores da cultura, a 
linguagem, os símbolos, a maneira de ser e de viver do povo nas suas 
diversas expressões culturais. (CNBB, 2006, p. 22). 

Por isso, o modelo antropológico de catequese, tem como pressuposto, ir 

além de um mero ensino religioso, da doutrina católica. Lima (2010) define 

“catequizar”, com o mesmo significado de “doutrinar”. Porém, esse modelo em 

questão, não tem a pretensão de doutrinar, mas formar sujeitos capacitados, a 

promover a transformação social, mesmo em pequena escala.   Têm-se aí a 

definição do modelo antropológico de catequese. 

Os interlocutores, dispostos a percorrer esse itinerário catequético, 

passavam pelas seguintes dimensões: descoberta de si mesmo, (dimensão 

antropológica), experiência com o sagrado, (dimensão afetivo-interpretativa), 

adesão aos ensinamentos cristãos, (dimensão cristológica), participação na 

comunidade, (dimensão comunitário-participativa), celebração litúrgica, (dimensão 

celebrativa), interação fé e vida e serviço fraterno, (dimensão sócio-

transformadora e inculturada) e diálogo com outros caminhos e tradições 



59 

 

espirituais, (dimensão ecumênica e diálogo inter-religioso). (CNBB, 2006, p. 39). 

O Decreto Inter Mirifica (1963), que tratou da relação dos meios de 

comunicação social, e a Igreja, também trouxeram contribuições, e gerou 

conteúdos para o processo catequético, no sentido de refletir sobre as influências 

desses meios na vida dos sujeitos. Puntel (2005) mostra que a catequese, fez uso 

dessas orientações, a fim de ajudar os catequizandos, a discernir quanto ao uso 

responsável dos meios de comunicação em suas vidas. Obviamente que, na 

década de 60, os meios de comunicação e a mídia, não estavam tão 

disseminados como estão na atualidade, e as influências positivas ou negativas 

não tomavam as proporções que vemos acontecer com as crianças e jovens de 

hoje. Mesmo assim, vemos que a Igreja, já refletia sobre isso e como o mau uso 

dessas tecnologias, poderia afetar a vida daqueles, que ela pretendia formar 

seguindo seus preceitos antropológicos e religiosos.  

Quanto aos subsídios com conteúdos, Morás (2004), explica que entre o 

período que vai dos anos 80 aos anos 2000, eles orientavam para abordagem, de 

temáticas que se faziam presentes na sociedade, como: meio ambiente, drogas, 

alcoolismo, globalização, avanços da ciência e tecnologia, consumismo, 

marginalidade, violência, saúde, qualidade de vida, entre outras questões sociais. 

Portanto, assuntos antes não relacionados com a catequese, mas que estavam 

cotidianamente inseridas, direta ou indiretamente na vida das pessoas, começava 

a ser abordados à luz da mensagem evangélica. Desse modo, a catequese 

passou a uma condição considerada autêntica, contextualizada, dinâmica e 

criativa; uma catequese vivenciada. 

Assim, a catequese supõe um processo de educação, que abrangia a fé e 

outras temáticas, da realidade do catequizando. Ao trabalhar a dimensão 

humano-afetiva, o catequista precisa abordar o tema sexualidade e afetividade, a 

identidade do catequizando, sua relação com a natureza, com o próximo e 

consigo mesmo. Se não há autonomia e clareza, das informações sobre esse 

tema, há a liberdade de formar parceria com profissionais da área (médicos, 

psicólogos ou professores). Essa possibilidade está prevista, como orientação no 

Diretório Nacional de Catequese. (SILVA, 2007, p. 94). 

 De modo geral, a catequese antropológica, inspirou-se na maneira de 

proceder de Cristo, cuja pedagogia, pautava-se primeiramente no acolhimento 
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aos pobres e excluídos; em seguida pelo anúncio da mensagem, tendo em vista a 

conversão e o seguimento, para que as atitudes dos sujeitos promovessem uma 

transformação libertadora na sociedade. (CNBB, 2006, p. 98).  Por isso, a 

catequese antropológica, procurou dar atenção às situações concretas da vida 

dos sujeitos, valorizando sua cultura e promovendo uma reflexão que levasse à 

mudança de vida. Começava-se, então, a tornar as abordagens bíblicas mais 

simples, e com linguagem acessível e adaptada, conforme os contextos de cada 

público. 

Com isso, a catequese inspirou-se na pedagogia da fé, e apresentou seus 

principais objetivos: a) impulsionar a pessoa a aderir livremente, a religião cristã; 

nesse caso, o catolicismo e a mensagem cristã; b) Introduzir os conhecimentos 

bíblicos; c) auxiliar no discernimento vocacional, para que os sujeitos da 

catequese assumissem, os princípios eclesiais na sociedade e se 

comprometessem com a melhoria da mesma. (CNBB, 2006, p. 147). 

O Diretório Nacional de catequese evidencia que a catequese deve incluir a 

pessoa com deficiência, e contemplar não só as crianças e adolescentes, mas 

também os adultos. Nesse sentido, no que tange à formação dos catequistas, o 

documento sugeriu capacitação específica, “[...] pois cada necessidade, exige 

uma pedagogia adequada.” (CNBB, 2006, p. 131). Com isso, a inclusão tornou-se 

também, um dos objetivos da catequese antropológica. 

Nessa perspectiva de abertura, o documento deixou evidente, que a 

catequese pressupunha uma formação, para o diálogo inter-religioso, por meio de 

uma convivência ecumênica, com outras religiões. Além disso, ela procura 

estimular os catequistas, a criarem momentos para fomentar esse diálogo, pois é 

“útil conhecer as igrejas e outras religiões, presentes na realidade local, para 

ajudar os católicos, a ter um relacionamento adequado com os diferentes grupos”. 

(CNBB, 2006, p. 136).  

A catequese, portanto, recebe a conotação educativa, a qual busca levar ao 

amadurecimento da fé, e se desdobrar em atitudes. Sua metodologia buscava 

superar a catequese verbal, e ceder lugar às outras linguagens, o que incluía os 

meios de comunicação. Desse modo, da pedagogia da assimilação doutrinal 

passiva, passa-se à pedagogia catequética, da criatividade e da co-

responsabilidade.  
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 Na tentativa de estreitar laços, entre a catequese e a família, o Diretório de 

catequese sugere algumas atividades, a serem implantadas, nas comunidades 

como: formação de catequese para adultos - com discussão de temas que podem 

empoderar os pais na questão da educação dos filhos e outras temáticas, 

relacionadas à formação cristã; juntamente com outras pastorais, organizar visitas 

às famílias, sob a finalidade de conhecer as dificuldades de cada uma, e levar 

uma mensagem de motivação, fé e esperança; criar espaços de lazer para 

integrar as famílias, e fomentar espaços de partilha; organizar momentos de 

integração, entre as gerações, procurando fortalecer os vínculos familiares; 

acolher as famílias, e realizar momentos de diálogo e meditação das sagradas 

escrituras; realizar os encontros catequéticos nas casas, junto à família dos 

catequizandos. (CNBB, 2006, p. 173). Essas são algumas das ações, que a 

Pastoral catequética realiza. 

 Assim, a Igreja compreendia que, por meio das ações da catequese, ela 

poderia estreitar laços com as famílias, ao mesmo tempo em que fomentaria 

espaços, de diálogo e engajamento comunitário. Para que isso funcionasse de 

fato, era preciso que cada diocese tivesse um projeto catequético que levasse em 

conta as especificidades dos grupos de catequese.  

 

2.4 Os métodos e os materiais didáticos da catequese 

 

Ao considerar os problemas de ordem social, e propor o resgate dos 

valores cristãos na sociedade, a catequese chamou para si a responsabilidade de 

atrair para a Igreja, aqueles que dela estavam longe, e, consequentemente 

distantes desses valores.  

Assim, Lima (2010), explica que os catequistas e todos os envolvidos 

nesse processo não poderiam se conformar, com as estruturas injustas da 

sociedade e com os problemas nela existentes, mas deveriam ser chamados pela 

Igreja, para contribuir com a melhoria da vida em comunidade, a partir do bem 

comum e do serviço ao próximo.  

Para alcançar tais metas, Morás (2004), explica que os novos 

procedimentos metodológicos, os subsídios de formação para catequistas, os 

manuais catequéticos, as revistas de catequese e as orientações da CNBB 
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passaram a trazer essa nova linguagem, juntamente com os pressupostos 

antropológicos, definidos pelo Concílio. 

Com relação, ao uso dos novos recursos didáticos na catequese, que se 

restringisse apenas ao uso de catecismos, Puntel (2005), alerta para o risco da 

ausência de formação dos agentes pastorais. Não se tratava de inserir, mais um 

recurso em si, mas compreender as linguagens e a mediação, que tais recursos 

oferecem e, ainda utilizar isso, em prol dos objetivos que se queria atingir. No que 

concerne aos meios de comunicação, de nada adiantava elencar mais uma nova 

tecnologia, no rol dos recursos existentes, se os catequistas não conseguissem 

transpor os conteúdos catequéticos. Uma Igreja que faz uso dos meios de 

comunicação, para difundir sua mensagem, torna sua ação mais criativa e 

atrativa. Na catequese, não poderia ser diferente. (PUNTEL, 2005, p. 139). 

Na década de 1980, o principal método, utilizado nacionalmente pela 

catequese, foi o do “princípio da interação”, reflexo do modelo antropológico que 

resultou das orientações conciliares. Trata-se do método “ver-julgar-agir”, que 

unia a doutrina e a ação cristã. Esse método tem origem na práxis, do movimento 

Ação Católica existente, antes do Concílio e que foi adaptado, para a catequese 

no Brasil. (LIMA, 2009, p. 13). Nessa dinâmica, o “ver”, consistia em fazer uma 

análise crítica da realidade, partindo de fatos concretos da vida dos sujeitos e dos 

acontecimentos sociais, econômicos, políticos, culturais e religiosos. Em seguida, 

”julgar”, à luz da mensagem cristã, e o “agir”, supõe engajamento e tomada de 

decisões, ou seja, constitui a preposição, de uma solução que estivesse ao 

alcance dos sujeitos da catequese, levando-se em conta a construção de uma 

sociedade melhor. Isto sem perder de vista os ensinamentos aprendidos na 

catequese ao considerar a alteridade, o amor ao próximo e o bem comum. (LIMA, 

2009, p. 15).  

Em relação a essa proposta de ação, o Diretório Nacional de Catequese 

explica que 

AGIR é o momento de tomar decisões. [...] É o tempo de vivenciar e 
assumir conscientemente o compromisso e dar as necessárias respostas 
para a renovação da Igreja e a transformação da realidade. Isso exige 
coerência entre fé e vida e a fortaleza para acolher as mudanças que 
são necessárias na caminhada da sociedade e na sua vida pessoal, com 
suas profundas exigências éticas e morais.  O agir é compromisso de 
viver como irmãos, promover integralmente as pessoas e as 
comunidades, servir aos mais necessitados, lutar por justiça e paz, 
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denunciar profeticamente e transformar evangelicamente as estruturas e 
situações desumanas, buscando o bem comum. (CNBB, 2006, p. 107). 
 

Esse método sofreu algumas alterações em 2005, quando se elaborava o 

Diretório Nacional de Catequese, e passou a ser organizado da seguinte forma: 

acrescentou-se o “acolher”, o “rever” e o “celebrar”; o “julgar” foi substituído pelo 

“iluminar”. Assim, a catequese utilizou essa metodologia para se desenvolver a 

partir do princípio da acolhida ao outro, cuja ênfase estava na catequese 

antropológica. (CNBB, 2006, p. 106).  

De acordo com o Diretório, o “iluminar” significava olhar a realidade, 

conforme a reflexão que brotava dos ensinamentos de Cristo. Faz-se 

imprescindível comentar que, de acordo com documento, o “celebrar” não se 

refere somente à dimensão celebrativa, ou as atividades rotineiras, restritas à 

compreensão intelectual, mas engloba principalmente a práxis que leva aos 

momentos contemplativos que educam para o diálogo. O celebrar “anima e 

impulsiona o processo catequético”. Por outro lado, o “rever” permitia avaliar cada 

etapa do processo catequético, revendo os passos dados, os conteúdos, as 

ações e os compromissos assumidos.  Trata-se de um processo dinâmico e 

didático que requer planejamento participativo dos catequistas e envolvidos na 

catequese. (CNBB, 2006, p. 108). 

 

O rever é o ver de novo a caminhada da catequese; é tomar consciência, 
hoje de como agimos ontem para melhor agir amanhã. Faz surgir novos 
questionamentos para ajudar a tomar decisões e determinar o grau de 
eficácia e de eficiência, favorecendo uma contínua realimentação. 
(CNBB, 2006, p. 108). 

O método da interação pressupõe mais prática, mais vivência, mais 

mensagem e menos doutrina.  

Segundo Lima (2009), o método da interação, depois de reformulado, ficou 

conhecido como “ver-iluminar-agir-celebrar-rever”, e foi introduzido em grande 

parte dos materiais didáticos da catequese. Assim, os catequistas passaram a 

elaborar seus encontros de catequese baseados nessa dinâmica.   

Segundo o Diretório Nacional de Catequese, entre os anos 1990 e 2000, a 

catequese antropológica, procurou ver a realidade, e inserir-se nela de maneira 

mais crítica, como havia recomendado o documento conciliar Gaudium et Spes 

(1965). Por isso, a catequese encontra no método da interação “uma das chaves 
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mais importantes, para inculturar-se na vida dos catequizandos, assumindo a 

realidade como parte do seu conteúdo. [...] a realidade social, política, econômica, 

cultural e religiosa.” (CNBB, 2006, p. 64).  

Embora houvesse uma variedade de métodos, o documento Catequese 

Renovada, destacou o método da interação fé e vida, inspirado fundamentalmente 

no texto bíblico, que abordava o seguimento de Jesus e sua relação com seus 

interlocutores, tendo por princípio a organização da catequese. “Na catequese 

realiza-se uma inter-ação, um relacionamento mútuo e eficaz entre a experiência 

de vida e a formulação a fé...” (CNBB, 1983, p. 135). 

Segundo o Diretório Nacional, esse método proposto pela Catequese 

Renovada, é um itinerário educativo, que vai além da mera transmissão de 

conteúdos. São roteiros que mesclam a liturgia, os ensinamentos bíblicos com a 

vida da comunidade. (CNBB, 2006, p. 105). 

 Outro método, utilizado pela catequese e recomendado pelo Diretório é o 

indutivo e o dedutivo. De maneira distinta, eles promovem o processo de 

interação entre fé e vida. 

 

O método indutivo parte do particular para o geral. No caso da 
catequese, parte-se das situações das inquietações humanas e 
experiências religiosas, para chegar às respostas da fé. O método 
dedutivo, parte de uma situação mais geral (Bíblia, Magistério, doutrina, 
formulações litúrgicas...) para “deduzir” daí as conclusões práticas 
específicas, particulares para cada situação.” (CNBB, 2006, p. 106). 

 
 O documento alerta sobre a importância do catequista ter conhecimento 

sobre esse, e outros métodos, a fim de aplicar o mais adequado a cada situação.  

Com ênfase nesses métodos, a catequese brasileira, percebeu que a 

linguagem adequada à faixa etária, de cada turma de catequizandos, era o 

instrumento de extrema importância, para tornar clara e acessível a mensagem 

cristã, à que se dispunha a anunciar. Nesse sentido, o Diretório de catequese 

(CNBB, 2006), declara que o uso de uma linguagem compreensível, que 

considere a idade, a cultura e as circunstâncias de vida do interlocutor era 

essencial, para que a comunicação da mensagem, não ficasse prejudicada.  E 

acrescentou que a catequese, não poderia deixar de lado os meios de 

comunicação como o rádio, a televisão e a internet.  

A inculturação do evangelho, sempre foi um dos grandes desafios, para a 



65 

 

catequese. Para isso, os catequistas eram orientados, a conhecer o contexto, 

sócio-cultural de suas dioceses e paróquias, a fim de entender os costumes e 

“apresentar o evangelho de modo mais familiar e eficiente”. (CNBB, 2006, p. 137).  

A catequese precisava levar em conta os símbolos, as crenças populares, as 

celebrações, a linguagem, as expressões artísticas de cada realidade, procurando 

valorizar, cada uma dessas manifestações e nelas inserir-se, ou agregar 

elementos para sua tarefa evangelizadora.  

Assim, a catequese foi chamada, a ir até os espaços onde viviam as 

famílias e nos diferentes âmbitos, onde se encontravam os sujeitos, fosse em 

relação à cultura urbana, ao mundo universitário, junto aos migrantes, nos locais 

de lazer e em outras situações de relevo social, pois “cada cultura possui 

símbolos, ritmos, músicas, cores, danças, linguagens, expressão corporal, 

tradições, festas, comidas, vestes, habitação e religiosidade próprias. Na 

catequese, a inculturação exige que se leve em conta, todos estes aspectos.” 

(CNBB, 2006, p. 139). 

Para a Igreja, a atualização dos catequistas, era de extrema importância, 

embora nem todas as comunidades catequéticas, tivessem acesso aos recursos 

formativos. A linguagem doutrinal, típica da catequese tradicional, não era a forma 

mais adequada de aproximar-se dos interlocutores do mundo contemporâneo. Era 

preciso inovar. Por isso, o Diretório aponta três direções, a serem efetivadas na 

catequese. A primeira era capacitar os catequistas em diversos níveis para se 

tornarem comunicadoras e conhecedoras desse processo; a segunda seria utilizar 

devidamente, os recursos midiáticos, em função da catequese;  e a terceira incluir 

nos processos formativos, os conteúdos pedagógicos, metodológicos, filosóficos e 

temas da área da Psicologia, sobretudo no que tange à psicologia das idades.  
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CAPÍTULO III 

 

A CATEQUESE NA DIOCESE DE GUARAPUAVA-PR 

 

3.1 O contexto da Diocese e da catequese 

 

A Diocese de Guarapuava-PR 27possui 51 paróquias, as quais se dividem 

em quatro decanatos. Os decanatos,28 são agrupamentos de paróquias por 

regiões, e abrange as localidades mais próximas, da cidade, o que facilita a 

comunicação e a realização de ações conjuntas.  

O Decanato Centro possui 14 paróquias e 70 comunidades; o Decanato 

Pinhão conta com 12 paróquias, e 347 comunidades; o Decanato Laranjeiras, 

com 10 paróquias e 283 comunidades; e o Decanato Pitanga, com 15 paróquias e 

353 comunidades. Em todas elas acontece a educação catequética.  

No ano 2000, iniciou na Diocese de Guarapuava, um movimento pela 

renovação da catequese, que até então oscilava, entre os moldes tradicionais e 

as novas metodologias. Nesse período, o padre Cristovam Lubel, se empenhou 

em escrever subsídios, para os encontros de formação nas paróquias e para o 

estudo dos catequistas, cujas paróquias, não podiam oferecer formação 

adequada, apontando metodologias necessárias, à revitalização da catequese. 

De 2010 a 2016, surgiram escolas catequéticas em todos os decanatos, isto é, 

cursos de capacitação para catequistas de todos os níveis.   

Além desses cursos, as paróquias realizam encontros de formação. 

Algumas mensalmente ou bimestralmente, mas a maioria oferece no mínimo de 

duas a três capacitações por ano, conforme cada comunidade. Cada encontro 

                                                           
27 A Diocese de Guarapuava foi criada em dezembro de 1965, quando findava o Concílio Vaticano 
II. Embora a Igreja católica em Guarapuava exista há 217 anos. Porém, de 1810 a 1892, a Igreja 
pertenceu à Diocese São Paulo. No período compreendido entre 1862 e 1926, ela pertenceu à 
Diocese de Curitiba e, posteriormente, à Diocese de Ponta Grossa. No dia 16 de dezembro de 
1965, o papa Paulo VI institui Guarapuava como uma Diocese da Igreja Católica do Paraná, tendo 
Dom Frederico Helmel como seu primeiro bispo. (OLIVEIRA, 2011).   
 
28

 Decanatos: Centro, Pinhão, Laranjeiras do Sul e Pitanga. 
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tem de duas a três horas de duração. Os catequistas das comunidades, são 

convidados a participar, desses encontros que acontecem nas igrejas matrizes29.  

As paróquias realizam trabalhos em muitas áreas, por meio de diversas 

pastorais e movimentos como: a pastoral da criança, pastoral do indígena, 

pastoral do idoso, pastoral do doente, pastoral da comunicação, pastoral da 

liturgia, pastoral da juventude, pastoral familiar, pastoral do surdo, pastoral 

carcerária, pastoral afro-brasileira, pastoral do batismo, renovação carismática, 

cursilhos de cristandade e pastoral do ensino catequético para crianças, jovens e 

adultos. Todas essas, dentre outras que existem na diocese, tem em sua 

composição, leigos engajados, comprometidos com as causas sociais e 

religiosas. Essas esferas de atuação da Igreja, não fazem parte da catequese, 

mas se inserem no contexto das orientações antropológicas. 

A catequese consiste na formação, oferecida pela Igreja Católica, cujo 

ensino abrange as dimensões religiosa, social e humana. Trata-se da pastoral 

mais difundida, ou seja, é a que consegue abranger maior número de pessoas e 

localidades. Os interlocutores da catequese são crianças, adolescentes e adultos. 

Cada modalidade possui um itinerário próprio, que pode variar conforme o 

contexto de cada paróquia. Porém, existem algumas normas diocesanas que não 

sofrem mudanças, como por exemplo, a faixa etária dos catequizandos. Por isso, 

a catequese atende crianças de 8 anos, no pré catequese, 9 a 10 anos nas 

turmas da primeira etapa da Eucaristia, 10 a 11 anos, nas turmas da segunda 

etapa e de 11 a 12 anos, nas turmas que finalizam o itinerário de preparação para 

a Eucaristia, isto é na terceira etapa.  

Algumas paróquias, embora poucas, realizam a catequese da 

perseverança, a qual atende catequizandos de 12 e 14 anos, que concluíram as 

etapas da Eucaristia, mas que não pretendem se ausentar das atividades da 

Igreja, visto que só podem inserir-se na catequese de Crisma aos 14 anos. A 

catequese de preparação para a Crisma, por sua vez, compõe-se de 

adolescentes de 14 a 15 anos na primeira etapa, de 15 a 16 anos na segunda 

etapa, e 16 a 17 anos na terceira etapa. Enquanto a catequese infantil, dura de 

três a quatro anos, a de crisma dura em média dois anos e meio. Os 

                                                           
29

 Uma paróquia é formada por uma igreja matriz e por diversas comunidades. 
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interlocutores da catequese para adultos precisam ter acima de 18 anos e não ter 

concluído as etapas na idade adequada.  

Os coordenadores de catequese podem ficar na liderança por dois anos. 

Ocorre que, na maioria das paróquias, esse tempo multiplica-se, pois há uma 

dificuldade de se ter pessoas, com as habilidades necessárias ou encorajadas a 

assumir tal função. (DIOCESE DE GUARAPUAVA, 2009). 

De modo geral, os catequistas são leigos, que voluntariamente disponham 

de algumas horas por semana, para ensinar a doutrina da Igreja, oportunizar 

momentos de convivência e proporcionar experiências no campo social e 

religioso. Muitos trabalham, estudam ou são pais e mães de família, e, por isso, 

assumem esse compromisso, nos finais de semana. Além da catequese, os leigos 

comprometem-se com tarefas em outras pastorais e movimentos, tornando-se 

pessoas engajadas em diversas atividades da Igreja. 

3.2  Análise dos materiais didáticos da catequese diocesana 

 

Na perspectiva, de refletir sobre a práxis catequética da Igreja, na diocese 

de Guarapuava, foi analisado os materiais didáticos, que os catequistas utilizam, 

para realizar os encontros com as crianças e adolescentes. Constatou-se, que a 

maioria das paróquias adotaram a coleção “Crescer em Comunhão”, e a coleção 

“Sementes”, como o material didático principal, para o ensino com crianças; a 

Bíblia e um itinerário específico, como fonte primária na catequese com os 

adolescentes. 

 Inicialmente procurou-se verificar, quais são os materiais didáticos, mais 

utilizados pelas paróquias e, em seguida, analisar os encontros temáticos das 

principais coleções, com o intuito de descobrir se estão coerentes, com as 

orientações do Concílio Vaticano II, ou seja, com a catequese antropológica. Feito 

isso, seria possível analisar, se a Diocese de Guarapuava-PR, assumiu ou não o 

modelo de catequese antropológica.  

Algumas paróquias da Diocese, não deram retorno quando solicitadas as 

informações, para contribuir com esse trabalho. Por isso, a análise não refere à 

totalidade das paróquias, pois entre as 51, sete não se dispuseram a dialogar 

sobre o assunto. Outros dados relevantes foram agregados, nesse levantamento, 
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como por exemplo: a questão da formação para catequistas e a quantidade de 

leigos que atuam nesse meio educacional. 

Para preservar os nomes das paróquias, utilizaram-se as nomenclaturas 

“paróquia 1”, “paróquia 2”, e assim consecutivamente, conforme os decanatos.  

Esses dados são referentes à catequese de Crisma, cujo público alvo constitui-se 

dos adolescentes de 14 a 17 anos e catequese para Primeira Eucaristia, voltada 

para crianças de 8 a 12 anos. 

O decanato Centro possui 14 paróquias, as quais se encontram situadas 

no município de Guarapuava, com exceção de duas que se localizam em distritos 

municipais (Palmeirinha e Entre Rios): Por isso, elas pertencem ao decanato 

Pinhão. Dessas, 12 contribuíram com a pesquisa. 

 

Decanato 
Centro 

Material didático 
de Crisma 

Material didático de 
Primeira Eucaristia 

Catequistas  Cursos de 
formação/ano 

Paróquia 1 Bíblia Crescer em Comunhão 16 06 
Paróquia 2 Bíblia Crescer em Comunhão 15 10 

Paróquia 3 Apostila 
paroquial 

Apostila paroquial 12 02 

Paróquia 4 Bíblia Crescer em Comunhão 36 10 
Paróquia 5 Crescer em 

Comunhão 
Crescer em Comunhão 134 04 

Paróquia 6 Bíblia Crescer em Comunhão 89 10 
Paróquia 7 
 

Apostila 
paroquial 

Sementes 65 08 

Paróquia 8 Bíblia Crescer em Comunhão 60 10 

Paróquia 9 Bíblia Crescer em Comunhão 50 02 
Paróquia 10 Bíblia Crescer em Comunhão 30 03 

Paróquia 11 Bíblia Sementes 90 03 
Paróquia 12 Bíblia Crescer em Comunhão 52 10 

 

Tabela 01: Dados das paróquias do decanato Centro. 

 

Desse modo, vê-se que o Decanato Centro possui 649 catequistas e 75% 

das paróquias, utilizam a coleção de manuais denominada, “Crescer em 

Comunhão”, para realizar a catequese com as crianças, conforme mostra o 

gráfico abaixo: 
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Crescer em
comunhão

Sementes

Apostila
paroquial

 

Gráfico 01: Material didático para catequese da Primeira Eucaristia. 

 

Em relação à catequese com adolescentes, (Crisma), 75% das paróquias, 

usam somente a Bíblia como material didático; duas paróquias utilizam apostilas 

criadas por elas próprias, com a participação dos catequistas e uma paróquia faz 

uso do manual “Crescer em Comunhão” para adolescentes.  

Portanto, a maioria das paróquias, não possui manuais para a catequese 

de Crisma. O recurso utilizado é a Bíblia, de onde são elaborados os temas, 

organizadas as dinâmicas de grupo e as atividades. Para esses grupos, a Bíblia é 

a principal fonte didática. As paróquias que optaram pelas apostilas, organizaram 

as mesmas de forma que os conteúdos abordassem os textos bíblicos, os 

conteúdos doutrinais conforme o Magistério da Igreja. Alguns temas relacionados 

à atualidade, e que se fazem presentes no cotidiano dos adolescentes, como: 

drogas, sexualidade, projeto de vida, entre outros. De forma contextualizada, elas 

contêm orientações de como planejar os encontros, a metodologia adequada e 

sugestões de atividades.  

 
Ao catequista, recomenda-se que procure conhecer a pessoa do 
catequizando e sua realidade familiar; oriente sobre a realidade social na 
qual ele está envolvido e que muitas vezes fazem deles as principais 
vítimas como é o caso das drogas e da violência, e, no caso das 
meninas, a exploração sexual; promovam a abertura de espaços 
concretos na comunidade para que os catequizandos tenham 
consciência da sua pertença e descubram o que fazer pela comunidade; 
promovam ações de fortalecimento dessa pertença à comunidade e da 
auto-estima dos catequizandos. (DIOCESE DE GUARAPUAVA, 2016, p. 
04). 

 
 A paróquia, cujo material expressa tais orientações, tem como objetivo a 

evangelização dos catequizandos, por meio dos seguintes conteúdos: projeto de 

vida familiar, cooperação e diálogo, meio ambiente, cidadania, drogas, racismo, 

75% 

16,66% 

8,34% 
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violência, sexualidade, vocação e sacramentos. Dentre as atividades, sugerem-se 

jogos e brincadeiras cooperativas, gincanas, debates, participação nas festas 

populares, visitas na comunidade e prática de esportes. 

Pelo fato dessas paróquias, usarem somente a Bíblia como recurso 

didático, não foi possível realizar uma análise. Para tal, seria necessário ir a 

campo e observar o acontecimento dos encontros de crisma, a fim de verificar se 

estão de acordo com o modelo antropológico de catequese. Porém, a observação 

em si, não fazia parte dos objetivos desse trabalho.  

Contudo, em um cronograma de encontros de uma paróquia, do Decanato 

Centro, observou-se que os temas destinados à catequese com adolescentes, 

indicam pouca relação com a catequese antropológica.   

Os temas que levam à identificação, da existência, dos aspectos da 

catequese antropológica, denominam-se: “A vida humana é sagrada”; “Temos 

necessidade uns dos outros”. Os encontros cujos temas levam à hipótese 

contrária são: “Deus”; “Amar a Deus e ao próximo”; “A fé sem obras é morta”; “A 

oração envolve todo o ser”; “Domingo é dia do Senhor”; “Bíblia: o livro da 

revelação de Deus”; “Igreja, povo de Deus”; “Os sete sacramentos”; “Trindade, a 

comunidade perfeita”; “Os Espírito Santo e Maria”; “Eu e o Espírito Santo”; “O 

Espírito Santo e a Igreja; “Os dons do Espírito Santo”; “Confirmação30 e missão”. 

Dessa forma, percebe-se que a maioria dos encontros são de caráter doutrinário. 

Em outra paróquia, esta do Decanato Centro, que também usa a Bíblia 

como material didático principal, o cronograma de temas apresenta indícios da 

catequese antropológica, dentre eles: “Quem sou?”; “Como sou?”; “Onde estou?”; 

“Eu e minha família”; “Eu e a escola”; “Ser X ter”; “Amizade”; “Liberdade”; 

“Afetividade”; “Diálogo”; “Meios de comunicação”; “Sexualidade e drogas . Esses 

temas também são voltados à catequese com adolescentes, que se preparam 

para a Crisma. A paróquia elaborou uma apostila, com alguns textos bases, para 

a reflexão do catequista com a turma. O material traz algumas referências 

bíblicas, que norteiam a discussão dos temas e propõe sugestões de dinâmicas 

de grupo. Exemplificam-se os seguintes: 

 

 Quem sou 

                                                           
30

 Refere-se ao sacramento da Crisma. 
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  Diferentemente dos tradicionais encontros de catequese, esse inicia com 

uma dinâmica de grupo, em lugar das orações. A dinâmica consiste, em dividir a 

turma em dois grupos, e entregar papéis coloridos e numerados, para cada 

adolescente, insinuando que haverá duplas e, portanto, cada participante deverá 

encontrar a sua dupla; esta será formada com os catequizandos, que tiverem com 

um papel de cor igual e com mesmo número. Ao término do tempo estabelecido, 

ninguém encontra. A partir dessa dinâmica, o catequista começa a desenvolver, a 

ideia de que não há ninguém igual e convida a turma ,a refletir o texto bíblico, (Mt  

22, 36-40), cujo destaque é dado à citação, que resume os ensinamentos do 

cristianismo: “Amar a deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo”.  

(PARÓQUIA SANTANA, 2017, 01). 

 O texto base faz a seguinte reflexão: 

 

Ora, isso significa que devemos amar a Deus, amar ao próximo, e amar 
a nós mesmos, na mesma medida com que amamos os outros. Mais 
ainda: Primeiro preciso gostar de mim mesmo, me aceitar, porque 
ninguém conseguirá amar outras pessoas, sem antes aceitar-se a si 
próprio. Não posso amar mais a mim que aos outros, mas também seria 
errado amar (gostar mais dos outros, do que são ou têm) que a mim 
mesmo. O pior que pode acontecer a um (a) adolescente (fase da 
construção e definição da pessoa) é viver uma vida falsa, isto é, querer 
ser o que os outros pensam ou desejam que ele (a) seja, ter que viver 
uma vida de aparências, disfarçando para ser aquilo que os outros 
acham que ele (a) deve ser. Há pessoas que vivem dois tipos de vida: a 
que elas realmente são e a que as pessoas obrigam-nas a viver, (é aí 
que aparecem muitas frustrações, mágoas, recalques, depressões, 
complexos e tantos outros problemas). Um exemplo bem comum, é 
quando você finge ter (ou ser) algo, numa roda de novos amigos, quando 
na verdade você não tem ou não é. (PARÓQUIA SANTANA, 2017, P. 
01). 
 

 A reflexão finaliza com a apresentação do poema, “Eu e a etiqueta”, de Carlos 

Drummond de Andrade. Inspirados no poema, o material sugere um debate sobre 

as questões a seguir: 

Se você está servindo à moda, que roupa está vestindo hoje, qual é a 
marca do calçado que está usando, o porquê de escolher esta ou aquela 
marca? Olho ou “classifico” as pessoas, pelas marcas e etiquetas que 
usam, ou sei reconhecer seus valores humanos e qualidades? Quais 
características pessoais suas, são realmente importantes para que você 
seja visto e respeitado como pessoa? (PARÓQUIA SANTANA, 2017, p. 
02). 

 

 Onde estou 
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Nesse encontro, no texto base, a reflexão parte da abordagem, em que 

grande parte da população brasileira, é constituída de jovens (e adolescentes) 

que, “sofrem os efeitos do capitalismo e ideologias, muitas vezes, transformados 

em alvo do consumismo ou alienação. Isso lhe tira o caráter dinâmico e 

irreverente, levando-os ao anonimato.” O texto provoca os adolescentes a pensar 

sobre “como assumir os valores nesta sociedade, em que somos alguém quando 

temos bens materiais, ou aparência ditada, por aquilo que é “convencional?” 

(PARÓQUIA SANTANA, 2017, p. 05). Assim, o encontro sugere o texto bíblico, de 

Mateus (5,13-16), que aborda a pessoas como sal e luz do mundo, e propõe o 

debate sobre as questões: Onde estou, sou sujeito? Onde estou, sou objeto? 

Onde estou, sou um produto deste meio? (PARÓQUIA SANTANA, 2017, p. 06). 

 

 Eu e a escola 

Com base no texto bíblico anterior, esse encontro trabalha com os temas 

relacionados ao bullying, e suscita a discussão, da turma de catequizandos, sobre 

violência escolar. Essa discussão leva-os a identificar, outras formas de violência, 

que estão presentes no cotidiano escolar. O texto faz o seguinte questionamento 

ao adolescente: “Colaboro, para que haja estes comportamentos, na minha 

escola? Qual é a minha opinião, e qual é minha atitude diante desses fatos?” 

(PARÓQUIA SANTANA, 2017, p. 09). Esse encontro propõe um compromisso, a 

ser realizado pelo catequizando, durante o mês: evitar brigas e discussões, com 

os colegas e professores na escola; criar um diálogo aberto e sincero com os 

pais, sobre o que estiver acontecendo na escola; tomar atitudes e colaborar para 

que comportamentos inadequados, e prejudiciais, sejam aos poucos eliminados e 

superados na escola; no lugar de sempre ir atrás dos outros, procurar 

desenvolver atitudes de liderança positiva, para que os outros possam seguí-lo 

(a). (PARÓQUIA SANTANA, 2017, p. 10). 

Há uma diferença, entre a catequese de Crisma, realizada pelas duas 

paróquias. A primeira paróquia apresenta temas, em sua maioria, doutrinais e a 

segunda, preocupa-se com a dimensão humana e social dos adolescentes, 

criando relações, entre temáticas da atualidade e referenciais bíblicos. A segunda 

paróquia, não tem como regra, a transmissão da doutrina; os ensinamentos 

religiosos estão presentes, mas ficam em segundo plano. O foco está na 
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formação dos catequizandos, no que tange aos aspectos, que os cercam e que 

estão difundidos na comunidade, como: drogas, violência, diálogo na família e na 

escola, sentimento de pertença à comunidade, percepção das próprias 

qualidades; valorização do corpo; sexualidade e outros. Pode-se afirmar que 

nessa paróquia, ao menos na catequese com os adolescentes, há a presença do 

modelo antropológico de catequese.  

Com relação à quantidade, de cursos de formação, que as paróquias do 

Decanato Centro, oferecem para os catequistas, o quadro abaixo mostra que num 

total de doze paróquias, seis delas realizam entre seis e dez capacitações por ano 

para catequistas. Essas capacitações são gratuitas, para os participantes. As 

demais investem tempo e recursos, para uma quantidade mínima de 

capacitações.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 02: Formação para catequistas 

 

Conforme o senso realizado, pela Diocese em 2016, há uma quantidade 

considerável de catequistas, que estudaram somente até o ensino fundamental ou 

médio, e poucos possuem ensino superior. Diante disso, faz-se necessário, que 

as paróquias conscientizem-se a respeito, da importância de promover 

investimentos, em cursos de formação. Esta capacitação é necessária para fazer 

um bom trabalho, com crianças e adolescentes, tanto nas questões de conteúdos, 

metodologias e recursos didáticos. Deve-se buscar um olhar crítico sobre a 

atualidade, uma vez que parte dos temas, que a catequese do Brasil propõe,  não 

se ligam somente à doutrina da Igreja, mas aos conteúdos relacionados à pessoa, 

à sociedade  e ao mundo contemporâneo.  

O Diretório Nacional de Catequese, (DNC, 2006), ressalta que, para ser 

catequista, não basta somente a boa vontade, pois o catequista é o pedagogo da 

Decanato 
Centro 

Cursos de 
formação/ano 

5 paróquias 10 

1 paróquia 08 
1 paróquia  06 

1 paróquia 04 
2 paróquias  03 

2 paróquias 02 
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fé, e precisa de formação contínua. Diante disso, as formações para catequistas, 

precisam ser planejadas, para atender as demandas de cada contexto.  

Vemos que o Decanato Centro compreende a relevância, de realizar 

encontros de formações regulares.  

O Decanato Pinhão corresponde às paróquias do município de Pinhão, 

Prudentópolis, Foz do Jordão, Candói, Inácio Martins, Reserva do Iguaçú, Turvo, 

Goioxim, Campina do Simão e os distritos de Entre Rios e Palmeirinha. Ambos 

pertencentes à Guarapuava, mas por questões organizacionais foram agregadas 

a esse Decanato. O Decanato Pinhão possui um total de 12 paróquias. Dessas, 

11 corresponderam à pesquisa, conforme mostra o quadro abaixo: 

 

Decanato 
Pinhão 

Material didático de 
Crisma 

Material didático de 
Primeira Eucaristia 

Catequistas   Cursos de 
formação/ano 

Paróquia 13 Confirmados na fé Coleção Pão e 
Vinho 

227 03 

Paróquia 14 Bíblia Coleção Sementes 64 10 

Paróquia 15 Confirmados na fé Coleção Nossa vida 
com Jesus 

18 02 

Paróquia 16 Bíblia Apostila paroquial 150 01 

Paróquia 17 Confirmados na fé Crescer em 
Comunhão 

60 03 

Paróquia 18 
 

Bíblia e filmes Crescer em 
Comunhão 

80 02 

Paróquia 19 
 

Crescer em 
Comunhão 

Crescer em 
Comunhão 

90 02 

Paróquia 20 
 

Crescer em 
Comunhão 

Crescer em 
Comunhão 

41 02 

Paróquia 21 Apostila paroquial Sementes 50 02 

Paróquia 22 
 

Apostila paroquial Crescer em 
Comunhão 

92 02 

Paróquia 23 Projeto paroquial Sementes  75 03 
Tabela 03: Dados do decanato Pinhão  

 

Por meio do diálogo, com os coordenadores da catequese, das paróquias 

do Decanato Pinhão, descobriu-se que o Decanato possui um total de 847 

catequistas. Praticamente metade das paróquias, utiliza a coleção de manuais, 

“Crescer em Comunhão”, como o principal material didático, na catequese de 

crianças. Quanto ao material da catequese de Crisma, há uma variedade de 

recursos.
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Crescer em
comunhão

Sementes

Apostila
Paroquial

Outros manuais

 Gráfico 02: Materiais didáticos de Eucaristia 

Apostila
paroquial

Crescer em
Comunhão

Bíblia

Confirmados na
fé

 Gráfico  03: Materiais didáticos de Crisma 

Conforme mostram os gráficos, no Decanato Pinhão, muitas paróquias 

priorizam o uso da coleção “Crescer em Comunhão”, para a realização dos 

encontros catequéticos, com as crianças. Em segundo lugar, está a coleção 

“Sementes”. Há outras que recorrem a manuais menos conhecidos, no universo 

catequético, sendo uma dessas coleções, a “Pão e Vinho” 31, que pertence à 

Diocese de Guarapuava. A apostila paroquial, não é o recurso mais difundido, no 

Decanato.        

 

 

 

Tabela 04: Formação dos catequistas         

Como se pode ver, apenas uma paróquia do Decanato Pinhão, oferece 

formação constante, para os catequistas. São dez encontros por ano, com exceção 

dos meses de férias da catequese. As outras realizam o mínimo de capacitações 

para os chamados “educadores da fé”. 

O Decanato Pitanga é composto por 15 paróquias, as quais se localizam nos 

municípios de Pitanga32, Barra de Santa Salete, Palmital, Rosário do Ivaí, Nova 

Tebas, Altamira do Paraná, Mato Rico, Santa Maria do Oeste, Laranjal, Boa Ventura 

de São Roque, Rio Branco do Ivaí, Manoel Ribas e Cândido de Abreu.  Dessas, 

apenas uma paróquia, recusou-se a participar da pesquisa. No Decanato, o material 

                                                           
31

 A Editora Pão e Vinho, pertence à Diocese de Guarapuava, e foi criada pelo padre Cristóvam Lubel  
em 1998, o qual escreve subsídios, de formação para leigos, novenários e outros materiais religiosos. 
 
32

 No município de Pitanga há três paróquias, uma delas professa o rito ucraniano. 

Decanato 
Pinhão 

Cursos de 
formação/ano 

6 paróquias 02 
3 paróquias 03 

1 paróquia  01 
1 paróquia 10 

45,45% 

27,27% 

9,09% 

18,18% 

27,27% 27,27% 

27,27% 
18,18% 
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didático da catequese, é padronizado para todas as paróquias. Trata-se de um 

itinerário, que foi elaborado em conjunto, o qual oferece pistas e metas para a 

elaboração, dos encontros de catequese. Na catequese de crisma, algumas 

agregam outros recursos, como catecismos e Bíblia para complementar os 

encontros, mas o principal material é o itinerário. Na catequese para a Eucaristia, o 

complemento são os manuais e a Bíblia. 

 

Decanato 
Pitanga 

Material didático de 
Crisma 

Material didático de 
Primeira Eucaristia 

Catequistas  Cursos de 
formação/ano 

Paróquia 24 Apostila decanal e 
Bíblia 

Apostila decanal e 
bíblia 

140 05 

Paróquia 25 Apostila decanal Apostila decanal 
sementes 

62 03 

Paróquia 26 
 

Apostila decanal e 
bíblia  

Apostila decanal 
sementes 

55 02 

Paróquia 27 Apostila decanal 
Youcat, bíblia 

Apostila decanal e 
coleção sementes 

71 03 

Paróquia 28 
 

Apostila decanal Apostila decanal 
 e Sementes 

103 02 

Paróquia 29 
 

Apostila decanal Apostila decanal 
 e Sementes 

86 03 

Paróquia 30 
 

Apostila decanal 
Bíblia 

Sementes 
Apostila decanal 

75 02 

Paróquia 31 
 

Apostila decanal Apostila decanal 
e Sementes 

84 04 

Paróquia 32 
 

Apostila decanal 
Bíblia 

Apostila decanal 
 e Sementes 

38 06 

Paróquia 33 
 

Apostila decanal Apostila decanal e 
Sementes 

70 03 

Paróquia 34 
 

Apostila decanal Apostila decanal e 
Crescer em Comunhão 

57 02 

Paróquia 35 
 

Apostila decanal 
Bíblia 

Apostila decanal 
 e Sementes 

66 01 

Paróquia 36 
 

Apostila decanal Apostila decanal e 
Crescer em Comunhão 

45 02 

Paróquia 37 
 

Apostila decanal Apostila decanal 
 e Sementes 

60 03 

 

Tabela 05: dados do decanato Pitanga 

 

O quadro acima, mostra que na catequese com os adolescentes, 100% das 

paróquias utilizam a apostila, “Pistas e Metas”, para a catequese de Crisma. Porém, 

algumas, optaram em incluir no material didático, a Bíblia e uma delas o catecismo 

jovem (Youcat).  
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O Youcat,33 é um catecismo, criado na Alemanha, por um grupo de teólogos e 

jovens católicos, em 2011, cujo prefácio é escrito pelo papa Bento XVI. Trata-se de 

um catecismo, que tem como objetivo a evangelização dos jovens. Somaram-se 52 

jovens entre 15 e 25 anos, que participaram de acampamentos, em 2006 e 2007, 

onde manifestaram a falta de clareza e contextualização nas terminologias, os 

conceitos complexos e a linguagem inacessível, do tradicional catecismo da Igreja. 

Concluíram que o catecismo, da doutrina católica, não era atrativo aos jovens. 

Começou-se então, a elaboração de um catecismo, que atendesse a formação 

religiosa dos jovens. (FUNDACÃO YOUCAT, 2015). 

Embora a proposta tenha sido inovadora, no que tange à escuta dos jovens, e 

pelo fato de a Igreja pensar, em um material voltado à formação dos mesmos, o 

catecismo jovem, constitui-se em 300 páginas, organizado em quatro partes, as 

quais se assemelham ao tradicional Catecismo, da Igreja Católica (CIC): Credo; 

Sacramentos; Mandamentos; Orações. O que o diferencia são algumas reflexões, 

sobre a fé e a vida dos jovens. Esse catecismo, apesar de ter um design 

diferenciado, com ilustrações e quadrinhos, linguagem adaptada aos jovens, é 

essencialmente doutrinário, e remete o aspecto conservador, do papa Bento XVI. 

Trata-se, portanto, do mesmo catecismo da Igreja, porém com uma nova roupagem 

e linguagem acessível aos jovens. Os temas são apresentados, na forma de 

perguntas e respostas, cujo objetivo é fortalecer os jovens contra as tentações do 

nosso tempo, conforme palavras do Papa Bento XVI, escritas na contracapa do 

Youcat: 

 

Estudai o catecismo! 
Esse é o desejo do meu coração. 
Estudai o catecismo com paixão e perseverança! 
Para isso, sacrificai tempo! 
Estudai-o no silêncio do vosso quarto, 
Lede-o enquanto casal se estiverdes namorando, 
Formai grupos de estudo e redes sociais, 
Partilhai-o entre vós na Internet! 
Tendes de saber em que credes. 
Tendes de estar enraizados na fé ainda mais profundamente 
Que a geração dos vossos pais, para enfrentar os desafios e as tentações 
deste tempo com força e determinação (BENTO, XVI, S/D). 
 

 

                                                           
33

 Publicado em 50 países e em 22 idiomas.  
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Com relação à catequese da Eucaristia, 100% das paróquias, do Decanato 

Pitanga, adotaram o itinerário denominado, “Pistas e Metas para a Catequese”. Esse 

material possui os conteúdos para a catequese. Os catequistas, ao trabalhar com as 

crianças utilizam juntamente com esse material, os manuais, “Crescer em 

Comunhão” e “Sementes”. Dentre as 14 paróquias consultadas, apenas uma optou 

pelo uso prioritário da Bíblia, como forma de complementar a apostila, conforme se 

pode ver no gráfico abaixo. 

Apostila decanal
e recursos

Somente
Apostila decanal

 Gráfico 04: Materiais didáticos da catequese 

de Crisma. 

 Apostila decanal
e Bíblia

Apostila decanal
e manual
Sementes

Apostila decanal
e manual Crescer
em Comunhão

 Gráfico 05: Materiais didáticos da catequese 

de Eucaristia. 

Através do diálogo, com os coordenadores de catequese, das paróquias do 

Decanato Pitanga, descobriu-se que o Decanto possui 1.012 catequistas. O quadro 

abaixo mostra a quantidade de capacitações, que as paróquias oferecem 

 

 

 

 

Tabela 06: Formação dos catequistas 

 

O Decanato Laranjeiras é composto por 10 paróquias, situadas nos 

municípios de Laranjeiras do Sul, Virmond, Marquinho, Quedas do Iguaçu, Porto 

Barreiro, Nova Laranjeiras, Cantagalo34, Rio Bonito do Iguaçú e Espigão Alto do 

                                                           
34

 O município de Cantagalo possui duas paróquias, uma delas professa o rito ucraniano. 

Decanato 
Pitanga 

Cursos de 
formação/ano 

5 paróquias 03 
5 paróquias 02 

1 paróquia  05 
1 paróquia 01 

1 paróquia 06 
1 paróquia 04 

42,85% 

57,15% 78,57% 

14,28% 

7,14% 
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Iguaçú. Dentre essas, três não participaram da pesquisa. O quadro abaixo mostra os 

resultados obtidos por meio de diálogo, com os coordenadores paroquiais. 

Decanato 
Laranjeiras 

Material didático de 
Crisma 

Material didático de 
Primeira Eucaristia 

Catequistas  Cursos de 
formação/ano 

Paróquia 38 Apostila paroquial Coleção Sementes 256 04 

Paróquia 39 Coleção Pão e 
Vinho 

Coleção Pão e 
Vinho 

70 03 

Paróquia 40 Bíblia  Coleção Crescer em 
Comunhão 

50 02 

Paróquia 41 Apostila paroquial  Coleção Crescer em 
Comunhão 

155 03 

Paróquia 42 Apostila paroquial  Coleção Crescer em 
Comunhão 

120 06 

Paróquia 43 Coleção Pão e 
Vinho 

Coleção Pão e 
Vinho 

40 01 

Paróquia 44 
 

Youcat e 
catecismo 

Coleção Crescer em 
comunhão 

350 10 

 

Tabela 07: dados do Decanato Laranjeiras 

O gráfico abaixo mostra que na catequese de Crisma, há uma diversidade de 

materiais didáticos, mas na catequese de Eucaristia, há a predominância da 

coleção, Crescer em Comunhão. 

Apostila
paroquial

Manual "Pão e
Vinho"

Bíblia

Youcat

Gráfico 06: materiais didáticos da catequese 

de Crisma. 

Crescer em
Comunhão

Coleção Pão e
Vinho

Sementes

Gráfico 07: materiais didáticos da catequese 

de Eucaristia. 

 Ao analisar os dados, de sete das dez paróquias, que compõe o decanato 

Laranjeiras, verificou-se que há 1.041, catequistas atuando. No que tange à 

formação desses educadores, o quadro abaixo, apresenta a quantidade de 

capacitações, que as respectivas paróquias oferecem. 

 

 

42,85% 

14,28% 

14,28% 

28,57% 

14,28% 

28,57% 

57,14% 
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Tabela 08: Formação dos catequistas 

           Vê-se que, no Decanato Laranjeiras, as paróquias têm números 

diferenciados, de formação para os catequistas, que vão do mínimo ao máximo. 

Seguindo a análise, feita com os quatro decanatos, será apresentado o percentual 

geral, das 44 paróquias da Diocese, que aceitaram dialogar, sobre as questões 

relacionadas aos materiais didáticos, formação para os catequistas e quantidade de 

catequistas atuando nesse ano de 2017. 

- Material didático de catequese Crisma usados na Diocese: Bíblia (32%), 

Apostila paroquial (16%), “Crescer em Comunhão” para crismandos (7%), Manual  

“Confirmados na fé” (7%), Itinerário decanal “Pistas e Metas” (28%), Manual “Pão e 

Vinho” para crismandos (5%) e Catecismo Jovem “Youcat” (5%). 

- Material didático da catequese de Eucaristia, usados na Diocese: Coleção 

Crescer em Comunhão” (46%), Coleção “Sementes” (43%), Coleção “Pão e Vinho” 

(7%), Coleção “Nossa vida com Jesus” (2%), Apostila paroquial (2%), Itinerário 

“Pistas e Metas” (25%) e Bíblia (2%).35 

- Quantidade de catequistas: Decanato Centro, (649), Decanato Pinhão, (847), 

Decanato Pitanga, (1.012) e Decanato Laranjeiras, (1.041). Portanto, somando-se os 

catequistas das 44 paróquias, que participaram da pesquisa, totalizam-se 3.549 

catequistas, na Diocese de Guarapuava. É possível que nas 51 paróquias, o número 

de catequistas chegue a quatro mil. 

- Quantidade de encontros de Formação, oferecidos pelas paróquias: o quadro 

abaixo, mostra de forma clara, a quantidade de capacitações realizadas. 

  

Cursos de Formação  10 por ano 8 por ano 6 por ano 5 por ano 4 por ano 3 por ano 2 por ano 1 por ano 

15,9% 2% 6,8% 2% 6,8% 27% 34% 6,8% 

Tabela 09: Total de cursos de formação para catequistas 

                                                           
35

 Nesse caso, usam somente a Bíblia, sem nenhum outro material de apoio.  

Decanato 
Laranjeiras 

Cursos de 
formação/ano 

1 paróquia 10 

1 paróquia 06 
1 paróquia  04 

2 paróquias 03 

1 paróquia 02 
1 paróquia 01 
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Conforme mostra a tabela, na Diocese de Guarapuava-Pr, apenas 15,9% das 

paróquias, ofertam a quantidade de formação adequada, aos catequistas e 27%, 

atendem a exigência da Diocese, no que concerne à quantidade mínima, de 

capacitações por ano. A qualidade dos encontros de catequese depende do 

investimento, em cursos de formação, que as paróquias dispõem. Os catequistas, 

não têm momentos de estudos, de reflexão da sua práxis, de obtenção de novos 

conhecimentos, de planejamento e de avaliação.  Tal fato compromete a ação 

catequética, no âmbito da catequese antropológica. Nesse caso, corre-se o risco, de 

fazer a catequese nos moldes tradicionais, isto é, nos moldes da catequese 

sacramentalista. 

A análise, dos principais materiais, utilizados na Diocese de Guarapuava, foi 

realizada por meio da leitura atenta, dos encontros, dos textos, das atividades e das 

orientações presentes nos manuais, a fim de identificar as características, que 

evidenciassem a proposta da catequese antropológica. Para tanto, foram 

observados, os aspectos que compõem a catequese antropológica: diversidade 

cultural, direitos humanos, inclusão, opção pelos pobres, respeito à liberdade 

religiosa, defesa da igualdade e visão contextualizada da realidade.  

A catequese infantil tem na diocese, as coleções, “Crescer em comunhão” e 

“Sementes” como principais materiais didáticos. Dentre as 44 paróquias 

consultadas, 46% possuem a coleção, “Crescer em comunhão” e 43% a coleção, 

“Sementes”.  

 

3.2.1 Coleção “Crescer em Comunhão”  

 

A primeira coleção analisada foi a “Crescer em Comunhão”, volumes I, II e III. 

Essa coleção foi publicada em 2014, dividindo-se da seguinte forma: 31ª edição para 

a primeira etapa da catequese, 35ª edição para a segunda etapa, e a 33ª edição, os 

da terceira etapa da catequese, da Primeira Eucaristia. Os manuais dessa coleção 

estão assim organizados:   

- Sumário (vide anexo I); 

- Carta de apresentação aos pais e catequizandos; 

- Carta de apresentação aos catequistas; 
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- Orientações gerais aos catequistas. 

Os encontros estão organizados, em quatro momentos: apresentação do 

texto bíblico, em consonância com o tema do encontro; leitura orante, do texto 

abordado; explicação (síntese do conteúdo); atividades para assimilação a respeito 

do texto abordado; proposta de ação a ser realizada, pelo catequizando, durante a 

semana com a família; reflexões significativas, sobre o tema do encontro a ser 

vivenciadas em casa, por meio do diálogo, da oração e da meditação. 

Aos catequistas destinam-se as seguintes orientações: estabelecer relação 

entre os conteúdos, fé e realidade; atenção aos objetivos e metas, a ser alcançados 

em cada encontro; que se preparem antecipadamente aos encontros, estudando o 

texto bíblico, e a proposta dos encontros; sensibilizar os catequizandos, a respeito 

da leitura orante, e despertar neles, o gosto pela oração e meditação dos textos 

sagrados; que motivem os catequizandos, a observar atentamente, as ilustrações do 

livro e estabelecer relações, com o tema do encontro; conversar sobre as palavras, 

em destaque ou desconhecidas para os catequizandos, explorando seu significado e 

auxiliando na compreensão dos textos bíblicos; fomentar a manifestação livre, por 

parte dos catequizandos, incentivando-os a expressar, suas ideias e dúvidas a 

respeito dos temas; estimular os catequizandos, a colocar em prática em casa, na 

escola e na comunidade, o que aprendem nos encontros de catequese; adaptar as 

celebrações e rituais, que se encontram ao final de cada unidade, conforme o 

contexto de cada comunidade; que realizem apontamentos ao final do livro, ou em 

um caderno de anotações, a respeito do desenvolvimento do encontro, suas 

impressões e sentimentos, semelhante a uma avaliação; que procure ambientar as 

salas de catequese, conforme as sugestões dos manuais, ou de acordo com a sua 

criatividade; (com objetos decorativos, plantas, flores, tecidos, imagens sacras, 

cartazes, elementos da natureza e outros); que procure conhecer o catequizando, 

sua família, seus dramas e seus interesses; lembrar que a catequese possui 

dimensão comunitária, e por isso os encontros precisam culminar em ações 

concretas; acolher o catequizando, sua história de vida, suas características 

culturais e suas opiniões. 

O manual da primeira etapa possui três blocos, totalizando vinte encontros. 

De acordo com as abordagens, que apareceram nos encontros, doze delas 

apresentam conteúdos, com as características da catequese antropológica, como: 
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família, amizade, direitos das crianças, vida em comunidade, preconceito, 

diversidade cultural, êxodo rural, diálogo, valorização do trabalho no campo, 

discriminação, acolhimento aos marginalizados pela sociedade, tecnologia, guerras, 

solidariedade, trabalho infantil e costumes da comunidade.  

Dentre os encontros, que são coerentes, com a proposta da catequese 

antropológica, (ROZA, 2014a) destaca os seguintes objetivos: 1) perceber quem 

são, os rejeitados e marginalizados da sociedade, e acolher sem distinção; 2) 

mostrar que os cristãos, são chamados a colaborar, com a transformação da 

sociedade, sobretudo das comunidades onde vivem; 3) Ajudar os necessitados da 

comunidade; 4) Perceber as situações de morte na sociedade, ou seja, a 

drogadição, o trabalho infantil, a violência doméstica, as injustiças, a prostituição, a 

ausência de garantia dos direitos básicos (moradia, alimentação, educação, 

trabalho, lazer, saúde, cultura) e a degradação ao meio ambiente. A questão do 

ecumenismo e do diálogo inter-religioso, não aparece em nenhum dos encontros. 

Na análise dos encontros, percebe-se que seus títulos não se associam 

necessariamente, ao conteúdo abordado. Com relação aos objetivos, embora se 

apresentem, numa conotação que remete a indícios, da catequese antropológica, 

nem sempre há coerência entre os conteúdos e a metodologia. 

No livro do catequizando, no encontro denominado, “amigos de Jesus”, 

encontramos a seguinte abordagem, a respeito dos direitos humanos, cuja ênfase se 

colocou sobre a infância. Ele propõe que o catequista, converse com a turma sobre 

alguns direitos da criança: 

 

Jesus chamou a atenção dos apóstolos, sobre os direitos das crianças, que 

deveriam ser observados, por todas as pessoas. Esse jeito de Jesus agir, 

nos faz pensar, sobre os direitos das crianças de hoje. [...] Todas as 

crianças têm os mesmos direitos, sem levar em conta a cor da pele, idioma, 

religião, se é menino ou menina, se é rica ou pobre... Todas as crianças, 

têm direito à saúde e à educação... Todas as crianças têm direito a receber 

proteção contra abusos e maus-tratos... Todas as crianças têm direito de 

brincar, praticar esportes, realizar atividades culturais e artísticas... Mas não 

podemos esquecer: quem tem direitos, também tem deveres. (ROZA, 

2014a, p.15). 

O tema está de acordo, com a catequese antropológica, porém a forma de 

trabalhá-lo, não possibilita o diálogo com as crianças, no sentido de compreender a 

sua realidade, de problematizar a situação, na qual elas e as demais crianças 
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brasileiras se encontram. A indicação de que não se deve esquecer dos nossos 

deveres, apesar de termos direitos, da forma como é colocada, sobrepõe os deveres 

em relação aos direitos. 

No encontro, “o Pai nos envia seu Filho”, o qual trata do nascimento de Jesus, 

traz também, uma reflexão a respeito das crianças, que tem seus direitos 

negligenciados: “Muitas crianças nascem sem conforto, vivendo em situações 

difíceis, em orfanatos, mal-alimentadas, malvestidas, não vão à escola e não 

brincam, pois são forçadas a trabalhar”.  (ROZA 2014a, p. 36). Em seguida, faz uma 

comparação com o nascimento de Jesus, que se deu sem luxo e sem conforto, 

numa estrebaria, mesmo assim foi bem acolhido e amado por sua família. “Muitas 

crianças hoje nascem sem conforto e precisam da nossa ajuda para se 

desenvolver.” Em seguida, propõe a seguinte atividade: “Em casa, combine com sua 

família uma forma de identificar e ajudar essas crianças; escreva como vai ser essa 

ajuda.” (ROZA, 2014a, p. 37).  

O contexto de exclusão é apresentado pela catequista, sem incentivar a 

inserção, na realidade mais próxima às crianças. Além disso, ao se afirmar que 

Jesus nasceu pobrezinho, a idéia da exclusão de direitos, parece ser compensada 

pela possibilidade de se assemelhar com Jesus, e ter uma vida de sacrifícios, 

característica da santidade. A atividade proposta sugere o exercício da caridade, ao 

invés de impelir, para a reflexão e para atitudes, voltadas para a mudança da 

situação opressiva.  A ação é feita unilateralmente, uma vez que consiste na 

doação, ao invés da inserção crítica dos sujeitos oprimidos, na situação opressora, a 

fim de transformá-la. 

No encontro, “Jesus anuncia o reino de Deus”, encontra-se a seguinte 

reflexão: 

O Reino de Deus é para todos, e quem afirma isso, com suas palavras e 
ações, é o próprio Jesus Cristo. O Reino de Deus acontece quando 
aceitamos as propostas de Jesus, respeitando e acolhendo os pobres, os 
oprimidos e rejeitados da sociedade sem distinção. Converse no grupo: 
Quem são os rejeitados da sociedade de hoje? Qual seria uma boa notícia 
para esses rejeitados hoje? Essas pessoas representam todas aquelas que 
em algum momento sofrem preconceitos e para as quais podemos oferecer 
a nossa ajuda e respeito. (ROZA, 2014a, p. 49). 
 

 

O manual propõe uma atividade de assimilação, relacionada a esse tema, que 

consiste, em identificar e circular os tijolos, com as ações que são coerentes à 
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proposta de Jesus, com relação aos oprimidos da sociedade. As ilustrações em 

forma de tijolos dão a ideia de construção do Reino de Deus, na sociedade. As 

ações propostas, pela atividade são: ajudar um amigo, doar um brinquedo para uma 

criança, dar atenção a um idoso, visitar uma pessoa doente, ajudar nas tarefas 

domésticas, rezar pelo seu catequista. (ROZA, 2014a, p. 50). Como proposta de 

ação, para ser realizado, no decorrer da semana, o manual solicita que o 

catequizando, escolha uma das atitudes representadas nos tijolos e converse com a 

família a respeito; e juntos, decidam uma maneira de colocá-la em prática, em prol 

de alguém na comunidade, que esteja vivendo uma situação de exclusão. A ação 

deveria ser relatada na turma, na semana seguinte. Essa atividade se insere no 

contexto das demais propostas e se caracterizam por uma ação pontual e formal.  

Nessa perspectiva, de refletir sobre a exclusão, opressão social e 

discriminação e acolhimento, em outro encontro denominado, “o jeito de Jesus 

acolher” são encontradas as seguintes abordagens: 

 

Você já percebeu que, quando chega alguém doente, maltrapilho ou com 

problemas mentais, muitas pessoas saem de perto? Isso é discriminação, 

preconceito! Discriminar alguém, é uma atitude que causa sofrimento a 

quem se sente discriminado e nos afasta do amor de Deus. Na época de 

Jesus, também acontecia isso. O povo até acreditava, que os doentes eram 

castigados por Deus! Mas Jesus, não aceitava esse comportamento: Ele 

não rejeitava as pessoas, discriminadas pelo povo e permitia que elas 

viessem ao seu encontro. (ROZA, 2014a, p. 63). 

 

 O encontro trabalha com alguns textos bíblicos, que remetem os personagens 

marginalizados, na sociedade da época de Jesus, como o cego, o deficiente físico, o 

leproso36 e outros. Assim, encontramos outra explicação que diz: 

 

Jesus, não deixou de atender ao pedido de uma pessoa, discriminada pela 
sociedade. [...] Ele fez isso para ensinar, que a discriminação prejudica a 
pessoa. Ele gosta, quando agimos como irmãos. [...] Temos muitas chances 
de mostrar, que entendemos como Jesus quer que tratemos as pessoas. 
Como podemos praticar as situações que ele nos ensina? (ROZA, 2014a, p. 
65). 
 

A seguir, coloca-se como atividade, situações em que o catequizando, reflita e 

escreva as ações de acolhimento mais adequadas, para: uma pessoa doente; um 

surdo que precisa de ajuda; um menino que está sendo ridicularizado; a mãe que 

                                                           
36

 Atualmente essa doença é conhecida como hanseníase. 
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precisa de ajuda nas tarefas domésticas; um colega que vai mal nos estudos; os 

avós que não entendem bem, algumas coisas por serem idosos. E afirma, que, “ser 

cristão, é acolher em primeiro lugar as pessoas, que estão em dificuldade, 

procurando ajudá-las para diminuir seu sofrimento. Assim imitamos Jesus!” (ROZA, 

2014a, p. 66). 

Seguindo essa linha de pensamento, que denota a questão do acolhimento 

aos oprimidos, da alteridade e da solidariedade com o próximo, em um encontro 

denominado “Jesus, doação e serviço”, a metodologia trata os aspectos, da vida em 

comunidade e do amor ao próximo. São encontrados, numa atividade de 

assimilação, com os seguintes questionamentos: “Qual exemplo Jesus deixou, para 

continuarmos seu serviço?; quais serviços existentes em nossa comunidade, que 

demonstram ser a continuidade do serviço de Jesus?; o que eu posso fazer em 

minha comunidade, para seguir o exemplo de Jesus?” (ROZA, 2014a, p. 98). A 

proposta de ação concreta, desse encontro em específico é doar um brinquedo, para 

uma criança necessitada ou roupas e alimentos, para uma família que esteja 

passando por dificuldades financeiras, ou seja, desfavorecida economicamente.  

A catequese antropológica se preocupa, com os aspectos sociais e com a 

situação dos sujeitos oprimidos e desprovidos de seus direitos. Por isso, ela propõe 

que os catequizandos, se tornem protagonistas na comunidade, atuando de forma 

libertadora e promovendo ações concretas, que diminuam o sofrimento dos 

oprimidos e marginalizados. Apesar de a proposta, possuir elementos da catequese 

antropológica, na medida em que envolve a ação e não fica apenas na doutrina, ela  

é unilateral e paternalista, pois não procura se inserir, efetivamente na comunidade, 

mobilizando-a na luta, para resolver seus problemas. Trata-se de uma solução 

passageira, que torna a comunidade dependente da caridade.  

Os outros oito encontros, que trazem temas relacionados à doutrina da Igreja, 

não contem nenhuma abordagem, que se relacione com a catequese antropológica. 

No manual da segunda etapa, o sumário do manual está divido em quatro 

blocos, (vide anexo II), e as orientações aos catequistas, são as mesmas que se 

encontram no manual analisado anteriormente. Dentre os vinte encontros, que o 

manual da segunda etapa possui oito deles, apresentam as características da 

catequese antropológica. São os que se denominam: “Profetas, mensageiros de 

Deus verdadeiro”; “Amós, profeta da justiça”, “Isaias, profeta da esperança”; “Davi, o 



88 

 

pastor de ovelhas, escolhido para ser rei”; “Moisés, liberta o meu povo”; “Abraão, 

deixa a sua terra”; “Somos irmãos no amor de Deus” e “Deus criou e entregou a terra 

aos nossos cuidados”.  Os demais se referem, a conteúdos bíblicos e doutrinários. 

Esse manual é trabalhado com as crianças, cuja faixa etária corresponde aos nove e 

dez anos. 

Os conteúdos, que remetem à catequese antropológica, destacam-se: os 

cuidados com o meio ambiente, o respeito à diversidade religiosa, étnica e cultural, a 

realidade dos migrantes, que buscam uma vida melhor, opção preferencial pelos 

pobres e sofredores, auto-avaliação, (percepção das qualidades e defeitos de si 

próprio), anseios dos sujeitos contemporâneos, problemas da sociedade atual, 

drogas, alcoolismo, injustiças sociais, inclusão social, insalubridade, economia e 

direitos humanos. 

Dentre as propostas de ação, chamam atenção as seguintes: o plantio de 

árvores, em determinados locais da comunidade, ajudar as famílias, menos 

favorecidas economicamente, dialogar em casa sobre as situações atuais, que 

deixam as pessoas fragilizadas e com medo de denunciar, alguma situação de 

injustiça. 

Nos encontros que se intitulam, “Deus fez todas as coisas” e “Deus criou e 

entregou ao nosso cuidado”, encontram-se diversos aspectos, que remetem à 

consciência ecológica e cuidados com o meio ambiente, conforme se pode ver nos 

fragmentos: 

Quando você olha para a natureza, que sentimento ela lhe desperta?[...] 
Deus criou todas as coisas que existem, e quis criar o ser humano. Pense, 
para quem Deus criou o mundo?Qual dever ser nossa atitude, diante da 
criação de Deus? Que compromisso você assume em sua vida, diante das 
maravilhas que Deus nos oferece de graça? (ROZA, 2014b, p.18). 
 
 

Conforme orienta o manual, “todas as pessoas, devem melhorar e preservar o 

mundo que Deus criou”. Ele questiona: “Será que estamos fazendo a tarefa, que 

Deus nos deu e cuidando da natureza?” (ROZA, 2014b, p. 21).  Uma das atividades, 

de assimilação propostas, consiste em observar as ilustrações que o manual traz, 

como: reciclagem, recolhimento de lixo jogado em locais impróprios, corte de 

árvores, plantio de árvores, coleta seletiva, poluição dos carros e poluição nos rios. 

Após a observação e conversação sobre as situações, o catequizando é convidado 

a marcar um “X” nas imagens que expressam idéia de sustentabilidade e cuidado 
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com a natureza. A proposta de ação concreta, a ser realizada, juntamente com a 

família, durante a semana é realizar o plantio de árvores. Os catequizandos são 

convocados, a relatar a experiência, no próximo encontro.  

A ação concreta apresenta afinidades, com a proposta antropológica, uma 

vez, que apresenta o tema ambiental. A atividade proposta poderia ser mais efetiva, 

se envolvesse a realização de um diagnóstico, da realidade ambiental da 

comunidade, promovendo campanha de conscientização e ampliando, a reflexão 

das famílias, e dos próprios catequizandos. Trata-se de uma proposta de ação, que 

só se concretiza, se a família tiver consciência, dessas questões ambientais e do 

papel de cada um na sociedade, no que tange à preservação, consumo consciente e 

reciclagem. Se não houver esse trabalho, por parte da catequese, e de outras 

instituições, dificilmente o catequizando conseguirá realizar tal tarefa. 

No encontro, que se denomina “Moisés liberta o seu povo”, encontra-se um 

fragmento, cuja proposta consiste, em observar na comunidade, se há pessoas que 

vivem, sob algum modo de opressão, ou, de alguma forma, são escravizadas, pelas 

drogas, pelo alcoolismo, pelo consumismo, pelo individualismo, dentre tantas formas 

de escravidão. Desse modo, o manual questiona: “Como você pode ajudá-las a viver 

melhor?” Ao final do conteúdo, o manual lança esse desafio como ação concreta, 

para que a turma de catequese identifique alguma pessoa, que viva nessas 

condições e juntamente com suas famílias, pensem como podem acolher e ajudar a 

libertar-se. (ROZA, 2014b, 53).  

Dentre as características, do modelo antropológico, surgido no Concílio 

Vaticano II, está o acolhimento e a abertura ao próximo. Essa proposta de ação, 

embora se apresente, de maneira vaga no manual, pode ser bem sucedida, se o 

catequizando, conseguir colocar-se no lugar do outro, isto é, da pessoa que sofre, 

ou que é marginalizada na comunidade. Essa pessoa pode ser alguém, que vive na 

situação de pedinte, ou uma família que está passando fome, um jovem usuário de 

drogas e sem perspectiva de vida. Não é uma ação fácil de ser realizada, sobretudo, 

quando se trata de crianças. Nesse sentido, o manual, deveria trazer orientações, de 

abordagem desses casos na comunidade, até porque, existem na Igreja, as 

pastorais especializadas, em fazer esse tipo de abordagem, como a Pastoral do 

menor, a Pastoral social, a Pastoral da mulher marginalizada, dentre outras. Nesse 

contexto, vale ressaltar o indicativo, de que a pastoral catequética, pouco dialoga 
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com as demais pastorais. Nessas, é possível identificar, o exemplo de um 

cristianismo, mais atuante no âmbito social. O trabalho conjunto, entre as diferentes 

pastorais e a catequese, possibilitaria às crianças, se inserir, futuramente nas 

atividades sociais da Igreja. 

O manual da terceira etapa, também se organiza em quatro blocos, porém, 

não apresenta conteúdos que se referem, à catequese antropológica, ou seja, a 

catequese das crianças, de 11 a 12 anos, se configura totalmente doutrinária. Os 

temas dos encontros tratam respectivamente, de dogmas, orações, bíblia e ritos 

litúrgicos.  

Os encontros trabalham, com definições e conceitos bíblicos e dogmáticos, 

como: pecado venial e pecado mortal, Santíssima Trindade, Pentecostes, Igreja 

santa, una e apostólica, conversão, composição da hierarquia da Igreja, Maria, mãe 

da Igreja, Batismo, Eucaristia, Comunhão, vida eterna, oração, liturgia e ano 

litúrgico, (vide sumário anexo III). 

Seguem alguns exemplos, de abordagens dos conteúdos, encontradas no 

manual da terceira etapa, da catequese infantil: 

 

Santíssima Trindade é a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo. Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele 

age, revelando Deus, santificando os homens e animando a 

comunidade. Pentecostes é a festa que celebra, cinquenta dias 

depois da Páscoa, que recorda a vinda do Espírito Santo, sobre os 

apóstolos. (ROZA, 2014c, p.13).  

 

As atividades são: “No dia da festa de Pentecostes, quando estavam reunidos 

no Cenáculo – os discípulos e Maria -, acontece a grande manifestação de Deus. 

Jesus envia o seu Espírito. Como isso aconteceu? Leia At 2,4 e anote.” (ROZA, 

2014c, p. 14). A leitura do texto bíblico indicado soa um tanto mecânica e superficial 

e sem muito significado para a criança, pois pouco acrescentará à sua experiência, e 

não estabelece nenhum vínculo com a realidade social. 

Outro encontro intitulado, “a Igreja nasce no coração de Jesus Cristo”, 

encontram-se definições, sobre o que é Igreja, sua origem, o primeiro papa, a 

conduzir o povo católico e características da Igreja santa, uma e apostólica, que 

assim se define: “A igreja é uma por sua origem: Deus. A Igreja tem um só Senhor, 

professa a mesma fé, nasce de um só Batismo, é animada por um só Espírito; tem 
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um único papa e o mesmo amor, que une todos os seus membros.” A atividade 

desse encontro temático, consiste em responder questões como: “qual é o nome do 

papa, da nossa Igreja?”; “Escreva com suas palavras um ensinamento, do nosso 

papa”; “Escreva o que mais você sabe sobre a Igreja.” A ação concreta, tem como 

proposta, a partilha do aprendizado, no encontro com a família, ressaltando os 

aspectos que chamaram mais a atenção do catequizando. (ROZA, 2014c, p. 20).  

A catequese antropológica, segundo os documentos, Catequese Renovada, 

(1983), e Diretório Nacional de Catequese (2006), tem como um dos seus objetivos, 

a parceria entre catequese e família. Nesse sentido, a proposta de ação, é 

interessante, se levada a sério pelo catequizando, uma vez que há muitas famílias, 

que acompanham pouco, as atividades dos filhos, no âmbito catequético. 

Ainda nessa linha doutrinária, o encontro intitulado “Batismo, nascimento para 

a comunidade”, enfatiza a definição, do sacramento do Batismo, como a porta de 

entrada na comunidade cristã, e assim, a pessoa é incorporada à Igreja, Corpo de 

Cristo. A ação concreta consiste em relatar para a família, o que aprendeu sobre o 

sacramento do Batismo. O sentido de comunidade, abordado pelo manual, restringe 

ao grupo de pessoas, que compõe o catolicismo. Se o Batismo representa o ritual de 

entrada, para uma religião, os autores do manual, poderiam englobar outras formas 

de rituais de passagem, de outras religiões, assim, estariam trabalhando tanto a 

parte cultural, como as questões relacionadas ao ecumenismo e diversidade. 

Todos os encontros dessa coleção sugerem que a ambientação, dos locais de 

catequese, trazem celebrações de acolhida, e de entregas. Porém, essas 

celebrações inspiram-se, no modelo de catequese catecumenal. 

A maioria das propostas de ação, orientadas nos manuais são vagas e não 

são concretas, como por exemplo: fazer orações, ou perceber fatos, da realidade 

comunitária. De modo geral, poucos encontros, atentam para ações, que despertem 

o protagonismo dos catequizandos, na sociedade, assim como não priorizam o 

olhar, sobre os fatos sociais da comunidade, embora a metodologia empregada,  

nos manuais dessa coleção é: do ver, julgar e agir.  

Os recursos sugeridos, para que a catequese seja de qualidade e atrativa, 

são: brincadeiras, dramatizações, notícias de jornais, bíblia, fotos, filmes e música. 

Além desses, elementos da natureza são recomendados, como: plantas, frutas, 
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pedras, argila e sementes. Dentre as principais atividades, sugere-se: passeios, 

entrevistas, trabalhos em grupos, pesquisas e desenhos.  

No manual de catequese, da primeira etapa, doze dos vinte encontros, 

contém alguns dos aspectos, da catequese antropológica, quanto aos encontros do 

manual da segunda etapa, apenas oito apresentam tais aspectos. O manual da 

terceira etapa, não contempla nenhum encontro, nem conteúdos, que se relacionem 

com a proposta antropológica, do Concílio Vaticano II, fato que chama a atenção, 

pois devido a uma maior maturidade, dos catequizandos, que estão nessa etapa – 

11 e 12 anos – os temas e conteúdos, deveriam apresentar-se, por meio de 

abordagens mais críticas. No entanto, essa abordagem, mais ligada aos aspectos 

sociais e comunitários, se encontra nos manuais, das crianças mais novas, que 

pouca maturidade tem para compreender, e sistematizar na vida prática.  

 

3.2.2 Coleção “Sementes” 

 

A segunda coleção analisada é a “Sementes”, composta por três manuais, e 

utilizada por 43% das paróquias. A coleção compõe-se, de quatro volumes, 

(Sementes de Vida, Sementes da Esperança, Sementes de Comunhão e Sementes 

de Participação), embora as paróquias, só utilizem os três primeiros, que 

correspondem à infância. Esses manuais foram criados por um grupo de 

catequistas, da diocese de Ponta Grossa-PR que se mostravam descontentes com 

os demais manuais existentes no mercado. 

Os temas dessa coleção, com exceção, do manual da terceira etapa, 

abrangem o contexto da realidade, das turmas de catequese, com vistas à 

valorização do sujeito, da família e o ensino da vivência comunitária. Os autores 

respeitaram a psicologia das idades e definiram como os seguintes objetivos , a 

serem alcançados: inserção do catequizando na comunidade; estreitamento da 

relação entre catequese e liturgia; abordagem voltada para a iniciação cristã. Assim, 

percebe-se que o cerne dessa coleção, contém aspectos da catequese 

neocatecumenal37; 

                                                           
37

 Inspirada na catequese catecumenal, realizada na Idade Média. Porém, ela foi reformulada e 
denominou-se catequese para a Iniciação cristã, pois traz as mesmas celebrações de passagem de 
uma etapa para outra. (CNBB, 2009).        
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A metodologia dessa coleção é a do “ver-iluminar-celebrar-agir”, a qual se 

configura da seguinte maneira: acolhida aos catequizandos, fundamentação bíblica, 

espiritualização e atividades de fixação, que integrem a família, e fortaleçam o 

compromisso cristão. (DIOCESE DE PONTA GROSSA, 2013 p. 08).  

Nessa dinâmica, o “ver”, se refere ao acolhimento, isto é, além do catequista 

recepcionar sua turma, com alegria e sem distinção, ao iniciar o encontro, busca-se 

dialogar com as crianças, a fim de perceber sua realidade, discutir os 

acontecimentos da semana e verificar o que sabem, sobre o tema abordado no 

encontro do dia. Dessa forma há um estimulo à participação da turma.   

O “iluminar”, trata da fundamentação do texto bíblico.  Esse é o momento, em 

que os catequistas, tentam estimular o raciocínio das crianças e apresentam o 

contexto do assunto trabalhado, ou seja, há a preocupação em evidenciar a época 

em que foi escrito, para qual sociedade e para quem foi escrito. Em seguida, os 

catequistas são orientados, a estabelecer uma relação, entre o texto e a sociedade 

atual, retirando, desse modo, ensinamentos para a vida.  Vê-se que, para abordar 

todos esses aspectos, a partir de um texto bíblico, requer do catequista, estudos e 

formação específica.  

O “celebrar”, está relacionado, à espiritualidade do encontro de catequese e 

aos recursos utilizados na aprendizagem, das crianças: músicas, gravuras, gestos, 

símbolos, dinâmicas de grupo, encenações e outros. O “agir”, se refere à proposta, 

de ação concreta ou atividade de fixação dos conteúdos. Esse é o momento, que 

marca o encerramento do encontro, propondo-se atividades que, segundo as 

orientações do manual, incentivam a criatividade dos catequizandos e reforçam a 

cooperação na família, na comunidade e no próprio grupo de catequese. 

Os catequistas, que elaboraram esse material, definem a ação catequética 

como, “um processo dinâmico e abrangente da educação da fé, um itinerário e não 

apenas uma instrução”. (DIOCESE DE PONTA GROSSA, 2013, p. 14). 

A coleção está organizada, da seguinte maneira: apresentação do material, 

carta de acolhida aos pais, carta de acolhida aos catequizandos, orientações gerais 

aos catequistas, encontro de acolhida ao catequizando, encontros temáticos e 

celebrações. Os encontros temáticos dividem-se, em quatro unidades. A primeira 
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unidade traz conteúdos, que abrangem a pessoa do catequizando e sua história. A 

segunda unidade refere-se à relação do catequizando, com os outros. A terceira 

unidade trabalha com a relação entre o catequizando e Deus. Os últimos encontros 

trabalham temas, relacionados à doutrina da Igreja, com vistas à apresentação da 

mesma, aos catequizandos. 

Na carta de acolhida aos pais – que é a mesma, para todas as etapas, 

presente neste e nos demais manuais da coleção – os autores trabalham, com a 

idéia decorrente, do Concílio Vaticano II, que trata da responsabilidade dos pais, na 

formação religiosa e humana dos filhos, e, ainda enfatiza, a parceria entre catequese 

e família:  

 

A Igreja recebe seu filho com carinho e se alegra em poder compartilhar, 

com vocês, deste momento, de especial responsabilidade, para uma família 

cristã, que é o processo de iniciar ou conduzir uma pessoa, para a inserção 

na “vida” da comunidade. Contando com a participação e o compromisso da 

família, a Igreja deseja auxiliar nessa tarefa, dando continuidade, na missão 

de iniciação cristã. [...] A catequese, inicia no ventre materno, que acolheu o 

dom da vida, em seus primeiros momentos e se estende pela convivência 

familiar, que deve ser naturalmente, compreendida como um núcleo de 

relações, que se inicia na família. (DIOCESE DE PONTA GROSSA, 2013, p. 

11). 

 

O primeiro encontro visa o acolhimento das crianças. Nesse sentido, o 

manual, orienta o catequista, à criação de um ambiente familiar, com atividades, que 

visam a descontração dos catequizandos, ao mesmo tempo, em que cria um clima 

amigável e acolhedor. Após recepcioná-los, com um abraço de boas vindas, a turma 

deve fazer um desenho dele, com a sua família e, no término da atividade, 

apresentar o mesmo, falando de si mesmo e sua família. Em seguida, o manual traz 

uma dinâmica, que auxilia o catequista, a explicar, o que é a catequese e o que 

aprenderam durante o ano. Os catequizandos fazem um círculo, e cada um deles 

recebe um balão. No meio do círculo, colocam-se cartões coloridos, com as 

palavras; alegria, amor, amizade, paz e esperança, virados para baixo. Assim, 

começa-se a explicar, que nos encontros, aprenderão sobre a vida de Jesus e 

colocarão em prática seus ensinamentos. Em seguida, os cartões são virados e 

explica-se, o que aquelas palavras representam as experiências que vão viver, na 

catequese. Ao virar o cartão amarelo, que contém a palavra “alegria”, o catequista 

fala que os encontros, serão repletos da mesma. As crianças que tem o balão 
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amarelo devem enchê-lo e amarrá-lo. E, ao desvirar o cartão vermelho, o catequista 

explica que a turma ouvirá falar de Jesus, o qual ensina as pessoas, a ter “amor”. 

Sempre que for desvirado um cartão, os catequizandos que tem os balões, nas 

cores correspondentes, devem enchê-los.  Ao final, brincam de bater balões, 

exemplificando, que cada uma das palavras apresentadas, representa um 

sentimento, que aprenderão nos encontros; e ao batê-los, estão passando tais 

sentimentos adiante. Trata-se de uma dinâmica de grupo, que visa a aproximação 

nos primeiros encontros. 

Os temas do manual, “Sementes de vida” (vide anexo IV), destinado às 

crianças do primeiro ano, tratam dos seguintes conteúdos: conhecer-se e relacionar-

se, a história do catequizando, do nome e sua família, sua identidade cristã, sua 

missão de batizado, a relação com a criação, consigo mesmo, com os outros e com 

o sagrado, suas amizades, a vida em comunidade, mudanças climáticas, 

preservação da natureza, solidariedade, pobreza e dignidade humana.  

Nesses encontros iniciais, há referências às amizades, à vida em 

comunidade, mudanças climáticas, preservação da natureza, solidariedade, pobreza 

e dignidade humana.  Observa-se, na metodologia de trabalho e nos textos 

norteadores, o acolhimento, inclusão, respeito à diversidade, dentro da própria 

comunidade e a valorização dos sujeitos da catequese. As orientações aos 

catequistas motivam para a promoção de um clima, que favoreça o sentimento de 

pertença e o pensamento coletivo. As questões doutrinais, como as orações, a vida 

de Maria, o nascimento de Jesus, batismo e organização dos tempos litúrgicos, 

também são contempladas. 

O tratamento, dado às questões ambientais, às relações do catequizando na 

família, na escola e na comunidade, apresenta-se da seguinte forma: 

Sobre o cuidado com o meio ambiente, o manual trata da questão, mostrando 

que o cristão, tem uma função, importante na sociedade, pois lhe cabe a tarefa de 

cuidar da Criação de Deus e viver em harmonia com a natureza. Deus dá a 

capacidade de o homem transformar a natureza tendo em vista, o bem estar da 

comunidade, como a energia elétrica, as estradas, as construções, as vestimentas,  a 

distribuição de água, etc. É preciso, manter o equilíbrio do mundo, conscientes de 

que, “cada sujeito é responsável em colaborar com os cuidados ambientais.” 

(DIOCESE DE PONTA GROSSA, 2013, p. 51). 
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Com relação ao tema família, o manual a conceitua como a primeira 

comunidade de cada pessoa, independentemente das suas características; ela é 

lugar de acolhida, de encontro, de doação, de amor e de perdão. Porém, nem todas 

as famílias conseguem ser como a família de Jesus. Há muitas crianças, que vivem 

com avós, ou que, por muitas razões, não possuem a presença do pai ou da mãe 

em casa. Atualmente há diferentes formas de organização familiar. (DIOCESE DE 

PONTA GROSSA, 2013, p. 45). 

A respeito dos valores, como partilha e solidariedade, os autores do manual, 

explicam que compreender o valor da partilha, é empreender ações em favor das 

necessidades do próximo. É necessário, sair de si mesmo e ir ao encontro do outro, 

atento às suas necessidades materiais, espirituais e afetivas. “O amor de Jesus é 

algo concreto e partilhado; e por isso deve-se desdobrar em ações”. (DIOCESE DE 

PONTA GROSSA, 2013, p. 95). 

Ao tratar da diversidade e da alteridade, o manual orienta que os catequistas, 

ensinem os catequizandos, sobre a importância de viver em harmonia, uns com os 

outros, pois, “Deus quer que as pessoas tenham o coração aberto, para ir ao 

encontro do outro.” (DIOCESE DE PONTA GROSSA, 2013, p. 76). 

Com relação ao diálogo; na família, na escola, na igreja e na comunidade, os 

autores do manual, enfatizam sobre a necessidade, de saber respeitar, aprender a 

ouvir e levar em consideração o que o outro diz. O respeito e a escuta, são 

condições primordiais, para que haja o diálogo. (DIOCESE DE PONTA GROSSA, 

2013, p. 115). 

Sobre a questão, dos direitos humanos e acolhimento ao próximo, o manual 

orienta, para que os sujeitos da catequese estejam atentos às situações, que violam 

os direitos e ferem a dignidade das pessoas. Assim, elas podem tomar decisões, 

conscientes em prol dos pobres e oprimidos, lutando por justiça e vivendo a 

solidariedade. “Continuam pedindo pão velho em nossas casas... e nós podemos 

oferecer pão novo, o pão dos gestos, da atenção, da conversa e do acolhimento 

para com os pedintes”. (DIOCESE DE PONTA GROSSA, 2013, p. 111). Ser solidário 

é mais do que oferecer algo material, aos menos favorecidos; é acolher e doar, um 

pouco do tempo, para aqueles que, são marginalizados pela sociedade. 

Os trechos destacados remetem a uma catequese, que está preocupada com 

os valores humanos e cristãos como a partilha, a solidariedade, o amor ao próximo, 
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a valorização da família, o acolhimento ao necessitado, o respeito com o próximo. 

Com relação às questões ambientais, os textos base são vagos e reconhecem a 

natureza como criação divina, embora os cuidados sejam de responsabilidade 

humana. Não há nesse sentido uma reflexão, que desperte, para a conscientização 

e para o cuidado do meio ambiente. 

Questões doutrinais, como as orações, a vida de Maria, o nascimento de 

Jesus, batismo e organização dos tempos litúrgicos, também são contempladas. O 

material contém 24 encontros temáticos, desses, 71% apresentam, ainda que de 

maneira vaga, características da catequese antropológica.  

O manual, que aborda os temas para a catequese das crianças do segundo 

ano, “Sementes da esperança” (vide sumário anexo V), compõe-se de 30 encontros; 

desses, apenas 13% dos encontros, apresentam indícios da presença da catequese 

antropológica, por abordar, ainda que sem aprofundamento, as questões sobre meio 

ambiente, direitos humanos, protagonismo social, solidariedade, diálogo e outros.   

Um dos conteúdos abordados refere-se aos defensores dos pobres e 

injustiçados, cujos exemplos citados, são pessoas que, socialmente se empenharam 

em transformar diversos contextos, como Zilda Arns38, D. Helder Câmara e o Papa 

João Paulo VII.  (DIOCESE DE PONTA GROSSA, 2013, p. 149). 

A proposta desse encontro se constitui, pela motivação dos interlocutores, em 

que, relação à transformação social. Essas ações são voltadas, para o bem comum, 

independente da função profissional ou religiosa. Assim, elas procuram identificar, 

na comunidade, pessoas que se dedicam à alguma causa social. O conteúdo do 

encontro trabalha com a idéia, de que essas pessoas são os profetas da atualidade, 

pois lutam por uma causa maior; defendem os oprimidos e injustiçados; denunciam 

a violência e a corrupção; conscientizam a comunidade, a respeito dos seus direitos 

e engajam-se em projetos sociais. 

Outros aspectos, que chamam a atenção nesse manual, são as orientações 

quanto ao acolhimento, diálogo, valorização dos sujeitos da catequese, atenção aos 

problemas sociais, que atingem suas famílias, a drogadição, a violência doméstica, a 

falta de diálogo, entre outros dilemas. 

                                                           
38

 Médica, que dedicou sua vida e sua profissão, ao combate da desnutrição infantil, através da 
Pastoral da Criança.  
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O manual da terceira etapa, “Sementes da Comunhão”, dedicado às crianças 

de 11 e 12 anos, que vão receber o sacramento da eucaristia, contém 24 encontros  

(vide anexo VI). Desses, apenas um encontro, engloba a proposta da catequese 

antropológica. Esse encontro traz orientações, de como trabalhar a Campanha da 

Fraternidade, com sugestões de atividades e reflexões.  

Considerando-se, que todas as temáticas da Campanha da Fraternidade, 

abordam algum flagelo social, seja sobre a saúde, meio ambiente, educação, 

economia, família ou direitos humanos, e por isso, se mostram coerentes, com a 

proposta do modelo antropológico, o qual prioriza o social e o humano. Os demais 

conteúdos estão repletos de aspectos relacionados, à doutrina e ao magistério, da 

Igreja, (liturgia, sacramentos, orações, dogmas, ritos e ensinamentos bíblicos). 

Totalizam-se 23 temas, que não fazem qualquer referência, à sociedade e aos 

sujeitos. Também não orientam os catequistas, a discussão do contexto da 

comunidade, ou a realidade dos catequizandos. 

As atividades propostas, pelos manuais são: desenhar individualmente, um 

coração, representando o coração de Deus; e colocar o nome, das pessoas que 

mais gosta dentro desse coração; (amigos, familiares e outros); confeccionar um 

cartão com uma ilustração da bíblia; apontar os ensinamentos que recebe de sua 

família, como: respeitar os pais e irmãos, dividir trabalhos e responsabilidades, 

perdoar, obedecer aos pais, entre outros; dramatizar a experiência do batismo; 

desenhar elementos da natureza, que foram criados por Deus, e outros que foram 

criados pelo homem; montar quebra-cabeças; identificar os sentimentos que 

solidificam a amizade e refletir sobre o perdão, amor, sinceridade, generosidade e 

solidariedade, como valores fundamentais, para uma boa convivência; desenhar 

ilustrando o que aprenderam da mensagem bíblica trabalhada no encontro; circular 

as palavras que indicam atitudes pecaminosas; completar a cruzadinha e encontrar 

as palavras-chave no caça palavras; sensibilizar por meio da abordagem, de 

situações que ilustram a realidade social, da comunidade, como: pobreza, solidão, 

crianças passando fome, sem escola e sem brinquedos, pedintes nas ruas, viciados 

em drogas, órfãos, idosos abandonados pelas famílias, entre outros. (DIOCESE DE 

PONTA GROSSA, 2013). 

Há outras atividades, em que o manual sugere a escrita de cartas. Nesse 

sentido, encontra-se em um dos encontros da terceira etapa, a seguinte proposta: 
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“Simulando a sua verdadeira amizade com Jesus, escreva uma carta para Jesus, 

expressando suas alegrias, tristezas, sonhos, preocupações e dificuldades.” Os 

catequistas são orientados, a motivar a turma com relação à escrita das cartas, que 

em um momento oportuno, seriam depositadas em uma caixa e levadas a uma 

celebração na Igreja, (missa ou outro momento de dimensão orante). (DIOCESE DE 

PONTA GROSSA, 2013, p. 78). 

De modo geral, vê-se que as atividades ficam no âmbito da ludicidade, não 

promovem uma reflexão e não se relacionam com a proposta antropológica, que 

visa olhar para a realidade de maneira crítica, cuja finalidade é interpelar uma ação 

em prol das realidades sociais, que causam sofrimento aos sujeitos. Poder-se-ia 

sugerir atividades, que realmente se configurasse como extensão da catequese na 

comunidade, como por exemplo: visitar os doentes da comunidade, plantar árvores, 

promover campanhas de conscientização no bairro, a respeito dos cuidados 

ambientais, realizar atividades esportivas e culturais, com os sujeitos afastados da 

Igreja e marginalizados pela sociedade, promover encontros ecumênicos e 

atividades recreativas, com crianças de outras crenças, fazer excursão pelo bairro e 

observar a realidade das pessoas e do ambiente, promover ação solidária como 

doação de brinquedos, roupas e alimentos às famílias necessitadas, dentre outras. 

Como o manual segue o método da interação, (ver, julgar, agir, celebrar), a 

proposta de ação, isto é, a atividade prática para ser realizada, durante a semana 

junto à família ou comunidade, deveria ser mais crítica e concreta. A finalidade do 

agir, é que, ajudar os catequizandos, a refletir melhor sobre o que aprenderam na 

catequese e sistematizar esse aprendizado de forma prática, vivenciando de fato a 

identidade cristã conforme propõe o material.  

No entanto, encontram-se as seguintes propostas de ação, na coleção 

Sementes: reunir os pais e mostrar o cartão que fizeram sobre a Campanha da 

Fraternidade; ler com a família o texto do Êxodo, (libertação do povo hebreu), e 

refletir sobre as formas de escravidão, que vitimizam as pessoas na atualidade. Em 

seguida, escrever num papel em formato de coração, palavras que simbolizam a 

escravidão de hoje; mostrar as atividades de fixação que realizou na catequese; ir e 

voltar da escola invocando o nome sagrado de Jesus, com ternura e respeito por 

meio da fórmula “Jesus meu bom amiguinho, me leve sempre pelo bom caminho”;  

ler com a família textos bíblicos indicados; relacionar sua família, com a família de 
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Jesus, e ver se os valores estão coerentes; visitar os padrinhos de batismo; observar 

as atitudes dos familiares e vizinhos a fim de descobrir seus gestos, em prol dos 

cuidados com o meio ambiente; fazer um resgate da história da infância dos pais, 

dialogando com eles sobre as amizades que eles tinham, se perdurou e o que 

faziam para cultivá-las; pedir aos pais que escrevam uma carta ao “amigo Jesus”, 

expondo seus dilemas e alegrias; conversar com a família, sobre os necessitados da 

comunidade e fazer uma ação concreta para atender a essa necessidade, (doação 

de alimentos, de roupas, de brinquedos, visitando pessoas enfermas ou idosas, e 

relatar a experiência no próximo encontro; e procurar alguém com quem, por algum 

motivo, tenha desfeito a amizade e praticar o perdão, reconciliando-se com essa 

pessoa). (DIOCESE DE PONTA GROSSA, 2013). 

A proposta de ação representa o desdobramento da catequese na 

comunidade. Portanto, segundo a catequese antropológica, precisa ser algo 

significativo, voltado para o bem comum e para a transformação da sociedade. Vê-

se, que muitas das propostas dos manuais da primeira e da segunda etapa são 

superficiais e desvinculadas da realidade.  

Outro aspecto, que se observa é a visão idealista da família, que os manuais 

da coleção, “Sementes”. Não há nos encontros conteúdos que indiquem a 

diversidade familiar. A família é apresentada como unida, harmoniosa, que dialoga, 

que vive os valores humanos e cristãos e se faz presente, na vida e nas atividades 

dos filhos. Entretanto, sabe-se que na realidade isso não acontece. As famílias não 

são homogêneas e têm dificuldades de relacionamento, dentre outros problemas 

sociais que atingem as famílias da atualidade, como desemprego, vícios em drogas 

lícitas e ilícitas, diferentes formas de violências e falta de diálogo. 

Observa-se na metodologia de trabalho, e nos textos norteadores, o 

acolhimento, a inclusão, o respeito à diversidade, dentro da própria comunidade e a 

valorização dos sujeitos da catequese. As orientações aos catequistas motivam para 

a promoção de um clima que favoreça o sentimento de pertença e o pensamento 

coletivo. Entretanto, quando se olha o tema dos encontros, não se espera que em 

alguns, haja conteúdos antropológicos. Embora esses conteúdos, com 

características antropológicas apareçam, eles não nem sempre estão coerentes , 

com os objetivos e se as atividades e ações concretas se desvinculam totalmente, 
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da proposta antropológica. Assim, sem uma relação densa, os conteúdos ficam 

soltos, ou seja, tornam-se superficiais.  

Se os catequistas possuem uma formação sólida, provavelmente conseguirão 

aprofundar os temas, e promover reflexões plausíveis acerca das problemáticas 

sociais e ações concretas, que realmente se voltem para o protagonismo na 

comunidade. Caso contrário, os objetivos da catequese antropológica ficarão 

desconexos e na superficialidade. 

Ao que parece, essa coleção, “Sementes”, não assume inteiramente, nenhum 

dos modelos de educação catequética, mas oscila entre a catequese tradicional e a 

antropológica, mesclando os dois modelos, apesar da relevância dos conteúdos. 

Por outro lado, quando se pensa nos catequistas, (com pouca escolaridade) 

que irão ler e planejar seus encontros de catequese, a partir desses manuais, 

conclui-se que muitas informações, se tornam vagas, devido à linguagem adotada 

nos manuais, como se pode ver nos exemplos. 

No encontro denominado, “Daniel anunciou a esperança e a vitória”, que se 

encontra no manual da segunda etapa, vê-se a seguinte fundamentação:  

 

Os hebreus, durante aquele período, utilizavam uma linguagem chamada 
“hagadá”, era um modo de escrever figurativo e exortativo, que se servia de 
histórias, (não necessariamente acontecidas em todos os detalhes 
narrados), cujo intuito era reavivar o coração das pessoas, alguns valores 
importantes. (DIOCESE DE PONTA GROSSA, 2013, p. 175). 
 

No trecho retirado do encontro denominado, “Ezequiel anunciou a renovação 

interior”, também da segunda etapa, expressa que: 

 
O messianismo não é em Ezequiel uma ideia frequente, como em Isaias. 
Contudo, aparecem elementos relativos à esperança messiânica, aqui e 
além: o pequeno resto de onde sairá a salvação. (DIOCESE DE PONTA 
GROSSA, 2013, p. 168).  

 

A linguagem dos textos, base dos manuais dessa coleção é complexa para os 

catequistas, o que pode comprometer a transmissão da mensagem catequética, 

para as crianças e os adolescentes. Questiona-se, nesse sentido, se esses 

catequistas que não possuem uma formação catequética adequada e tem baixa 

escolaridade, conseguirão compreender o que significa “povo hebreu”, “figuração e 

exortação”, “messianismo” e a distinção da história e missão dos profetas Isaias e 

Ezequiel.  
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Nos manuais da Coleção, “Crescer em comunhão”, analisados anteriormente, 

havia a preocupação dos autores, em apresentar as definições de palavras 

estranhas, ao cotidiano dos catequistas e catequizandos como, “Sinagoga”, 

“Pentecostes” e outras expressões. Continha orientações para que os catequistas se 

preparassem, nesse sentido, procurando compreender o significado das palavras e 

expressões bíblicas. Nos manuais da coleção, “Sementes”, os autores não trazem 

essa preocupação e lançam nos textos palavras, que não pertencem ao vocabulário 

cotidiano dos sujeitos da catequese, o que dificultará o entendimento e a 

interpretação das informações. Se os conteúdos se tornam vagos para os 

catequistas, devido à linguagem incomum e à ausência de definições nos manuais, 

a catequese será realizada sem a clareza necessária. 

 

3.2.3 Itinerário do Decanato Pitanga 

 

O projeto de catequese de Crisma, elaborado pelo Decanato Pitanga, em 

2013, está vigente até o presente ano. Trata-se de um itinerário denominado, “Pistas 

e metas”, no qual os catequistas se orientam ao planejar os encontros. Esse projeto 

foi criado pelos coordenadores de catequese, e alguns catequistas das paróquias 

que compõe o Decanato Pitanga. O objetivo desse material consistia, em unir as 

paróquias, padronizar a catequese do decanato e reestruturá-la frente aos desafios, 

que a ela se colocavam.  

Os catequistas de todas as paróquias, do decanato Pitanga, receberam e 

passaram por um longo processo de formação, denominado, “Escola Catequética”, 

que reunia temas relacionados à dimensão humana, metodologia de catequese, 

Liturgia, Bíblia e Sacramentos. Essas formações ocorreram nos anos 2010 e 2011. 

Ao final desse processo, os catequistas decidiram não utilizar mais nenhum manual 

de catequese, mas criar o seu próprio material. Tendo por base a Sagrada Escritura, 

o Documento de Aparecida e o Método Ver, Julgar, Agir e Celebrar,  optou-se em 

priorizar temáticas, que fossem mais significativas para as etapas de catequese e  

seus interlocutores. Esse passo foi decisivo para a catequese de crisma, porém as 

turmas de Primeira Eucaristia, além de fazer uso desse itinerário, ainda contam com 

o auxílio de alguns manuais. 
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A partir de 2012, os catequistas das 15 paróquias, do Decanato Pitanga, 

passaram a fazer uma catequese, voltada para a realidade das comunidades locais, 

ou seja, o ensino foi contextualizado e centrado nas necessidades da paróquia. 

Esse projeto de catequese decanal, traz os seguintes objetivos: promover 

formação para o apostolado e para a missão; formar fiéis leigos, para o testemunho 

cristão, para o diálogo inter-religioso e para o compromisso com a educação, para 

uma dimensão missionária; desenvolver estudos e formações sobre os documentos 

da Igreja e da catequese; educar na fé; promover a união entre todas as paróquias 

do Decanato; proporcionar uma unidade entre a Pastoral Catequética da Primeira 

Eucaristia e da Crisma; atender a todas as necessidades e dificuldades, encontradas 

pelas paróquias do Decanato, promovendo orientações e partilhas; promover a 

articulação catequética, com outras dimensões pastorais; proporcionar uma 

catequese dinâmica, com formação e conhecimento; levar os catequizandos à  

emancipar-se na comunidade; buscar a interação com as famílias dos 

catequizandos.    

O material traz orientações para os catequistas e para as paróquias, de modo 

geral. Essas são relacionadas à organização da catequese, à faixa etária dos 

catequizandos, duração do processo catequético e as seguintes definições: a idade 

mínima para ser catequista passa para 18 anos, caso haja menores, podem atuar 

somente como auxiliares. Os grupos de catequizandos devem ter no máximo 15 

crianças/adolescentes por turma; os encontros devem acontecer semanalmente, 

com duração de 01h:30. No caso da catequese para os adultos, esta deve acontecer 

quinzenalmente. Os catequistas têm como tarefa primordial, a visita às famílias dos 

catequizandos. Quanto à frequência dos catequizandos, são toleradas apenas cinco 

faltas durante o ano; ser criativo, ouvir e observar as crianças e jovens para executar 

um bom planejamento; ter clareza de que o encontro na catequese não é “aula”, não 

tem provas; as paróquias devem priorizar a Formação para os Pais, que pode 

ocorrer antes das inscrições; o método a ser utilizado por todos os catequistas é o 

Ver, Julgar, Agir e Celebrar; a catequese não segue o calendário civil, para romper 

com a idéia de encerramento e assim, a catequese deve iniciar-se na primeira 

semana, do mês de abril e encerrar-se no último final de semana do mês de 

novembro; no período quaresmal a catequese deve trabalhar com os catequizandos 

que irão receber os sacramentos. 
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A seguir, o itinerário traz os temas, para cada etapa da catequese. Não há 

conteúdos e nem textos base, apenas indicações de citações bíblicas, que 

embasam as temáticas e referências, do catecismo da Igreja. Assim, a partir do tema 

gerador, cada catequista planeja seu encontro de catequese, sem perder de vista as 

orientações do Documento de Aparecida. 

Para a primeira etapa, da catequese da Eucaristia, a qual contempla as 

crianças de 8 e 9 anos, os temas centrais definidos são: as orações, os 

mandamentos da Lei de Deus, a Criação, a aliança que Deus fez com seu povo. A 

partir deles, os demais encontros se desenrolam, de acordo com os estudos, 

pesquisa e a criatividade dos catequistas, sem perder de vista a realidade de suas 

paróquias. 

Para a segunda etapa, os temas são definidos, tendo em vista o 

aprofundamento, que o catequizando possui em relação à Igreja. Desse modo, 

inclui-se nas temáticas a organização da Igreja, sua hierarquia e sua missão, como: 

a história da Igreja Católica, (Apóstolos Pedro e Paulo, Discípulos, Pentecostes); a 

Organização hierárquica da Igreja (funções do Papa, Bispo, Pároco, Padres, 

Ministros, Coroinhas...); história da fundação da Paróquia, Padroeiro, festas 

religiosas tradicionais; mandamentos da Igreja; Movimentos e Pastorais da 

comunidade; Bíblia: o sentido do Antigo e do Novo Testamento; Tempos Litúrgicos. 

Para a terceira etapa, os temas norteadores são: a vida de Jesus, o divino e o 

humano; Bíblia – Novo Testamento, (vida, morte e ressurreição de Jesus); 

Sacramentos; Liturgia e Tempos Litúrgicos – partes da missa e símbolos litúrgicos).  

O tema relacionado à Campanha da Fraternidade está presente nas três 

etapas iniciais da catequese. Cabe lembrar que a CNBB, elege todo ano uma 

temática diferente para a campanha, cujo objetivo, é chamar a atenção para alguma 

problemática da realidade brasileira, e assim, promover reflexão para assuntos 

ligados à saúde pública, violência, meio ambiente, educação e outros. Outros temas 

relacionados, às datas celebrativas da Igreja como; natal, páscoa, Corpus Christi e 

outros, são incluídos nos temas norteadores de todas as etapas da catequese.   

Observa-se que a maioria dos temas, geradores da catequese infantil, é de 

caráter doutrinal. No entanto, o itinerário, “Pistas e Metas” para a catequese do 

Decanato Pitanga, orienta que a catequese seja adequada à realidade de cada 

paróquia, possibilitando a inclusão de outros conteúdos. Há uma intenção clara 
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nesse material, de promover o resgate da história das paróquias, levando em conta 

a tradição e os costumes de cada comunidade, suas festas, seus santos padroeiros. 

A cultura popular é considerada e os catequizandos chamados a valorizá-la. Chama 

a atenção nessa iniciativa, a decisão de abolir o uso de manuais didáticos de 

catequese, fortemente difundidos no país e a união das paróquias, para discutir suas 

necessidades e criar o seu próprio material, tendo em vista a realidade de suas 

comunidades.  

Salienta-se também outro aspecto, a liberdade que se dá aos catequistas, 

para planejarem os encontros, numa linguagem contextualizada e com temas que 

julguem ser necessários, conforme a demanda da catequese de sua comunidade. A 

esse fato, atribui-se o caráter antropológico da catequese, ou seja, a valorização da 

cultura local, o olhar sobre a realidade dos catequizandos, linguagem inculturada e 

encontros contextualizados.  

Os temas geradores, da catequese de Crisma, tanto para a primeira etapa, ou 

seja, para os adolescentes de 14 a 15 anos são: as dimensões da pessoa humana; 

o conhecimento de si mesmo, do outro e da comunidade; a história da humanidade  

por meio do antigo testamento; os aspectos sociais, culturais e econômicos da 

comunidade;  os aspectos do desenvolvimento da personalidade do homem; a 

história de vida do catequizando, seu histórico familiar e do meio social em que vive; 

a formação cultural e social do homem na sociedade atual; a família,  a comunidade 

como grupos sociais; relacionamento com os pais;  a caminhada na igreja; os 

valores humanos; qualidade de Vida, sexualidade e afetividade; drogas; violência; 

mídias. 

Os temas eleitos para a catequese, da segunda etapa da Crisma são: a 

pessoa de Jesus; a vida de Jesus; o discipulado por meio das pastorais e 

movimentos; os sacramentos; a simbologia da Crisma; a família de Jesus e  o papel 

da família na vida dos sujeitos; o papel de Maria  e José na vida de Jesus; o 

relacionamento de Jesus com os homens; a mensagem de Jesus na busca da 

formação do novo homem; o discipulado como consequência das buscas religiosas.  

São temas que possuem conteúdos, meramente doutrinários e não 

estabelecem vínculos com a realidade. Assim como na proposta, para a catequese 

da Primeira Eucaristia, na Crisma alguns temas são incluídos como a Campanha da 

Fraternidade, as datas celebrativas e as festas religiosas. Os encontros têm por 
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base, o Documento de Aparecida, a Sagrada Escritura, o catecismo da Igreja e o 

Youcat. 

 A metodologia orientada a ser utilizada também é o, “Ver, Julgar, Agir e 

Celebrar.” No caso da catequese de Crisma, o itinerário recomenda que se façam 

parcerias com profissionais da área da saúde, da psicologia, da educação entre 

outros, para trabalhar encontros com temas específicos, quando os catequistas não 

tenham domínio de determinados assuntos. Por fim, orienta que nessa segunda 

etapa da catequese, os jovens sejam inseridos nas pastorais e movimentos da Igreja 

com a finalidade de fazer a experiência vocacional do discipulado. 

Apesar de o itinerário não trazer conteúdos completos, textos base ou 

atividades como os manuais, por meio das temáticas sugeridas, pôde-se perceber 

que os encontros da catequese de Crisma, são fortemente enriquecidos, com as 

características da catequese antropológica, contendo poucos temas doutrinais, 

diferenciando-se da catequese infantil, que os temas definidos pelo itinerário são de 

caráter tradicional. 

Na Crisma, a maioria das temáticas, contempla as dimensões da vida do 

sujeito, a realidade da comunidade, o histórico de vida do catequizando, os aspectos 

sociais da comunidade e temas que estão em evidência na atualidade como drogas, 

violência, mídia e outros. Todos esses elementos indicam que a catequese de 

Crisma, do Decanato Pitanga, está coerente com a proposta da catequese 

antropológica. 

Feita a análise dos principais manuais didáticos, da catequese infantil, usados 

na diocese e do projeto de catequese de Crisma do decanato Pitanga, o qual atinge 

15 paróquias, observou-se que os recursos utilizados são muitos: dinâmicas de 

grupo, teatro, músicas, paródias, passeios, campanhas, desenhos, fotografias, jogos 

e brincadeiras, cartazes, flanelógrafos, filmes, vídeos, entre outros. Os catequistas 

têm à sua disposição, uma variedade de recursos e materiais que vão além do 

manual, da Bíblia ou catecismo. De modo geral, os manuais contém encontros com 

atividades criativas e com linguagem adequada à faixa etária dos catequizandos. 

Infelizmente as propostas de ação, são fracas e incoerentes com a catequese 

antropológica. Geralmente os manuais, já sugerem as atividades de fixação a serem 

realizadas, porém, os catequistas têm a liberdade de propor outras, de acordo com 

sua criatividade, levando em conta as especificidades do grupo de catequizandos.  
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O que chamou a atenção foi o fato de que maioria dos encontros, dos 

materiais didáticos, da segunda e terceira etapa da primeira Eucaristia, se configurar 

como catequese tradicional, sem elementos que se inspirem na catequese 

antropológica. Nos manuais da primeira etapa, ao contrário, há muitos encontros de 

conotação antropológica. 

 

CONCLUSÃO 

 

 A Igreja, na década de 1960, passou por um processo de renovação, pois 

diante da nova conjuntura social, que se impunha como consequência, do pós-

guerra e do progresso, ela precisou encontrar novas maneiras, de se apresentar ao 

mundo. O Concílio Vaticano II foi o momento em que ela repensou sua práxis e 

definiu novas ações. Os principais objetivos, do Vaticano II, foram: a renovação 

pastoral da Igreja; a instituição do ecumenismo; a aproximação com a realidade 

humana e dos anseios dos sujeitos contemporâneos e o rompimento com as idéias 

de Trento. Esse novo olhar da Igreja buscou ultrapassar as barreiras da 

confessionalidade e avançar em direção aos espaços laicos.  

A catequese a partir dos anos 80, permeada por todas essas inovações, 

começou a viver um profundo processo de transformação, para finalmente atender 

às orientações do Concílio Vaticano II, e implantar o modelo antropológico em sua 

práxis. Para isso, precisou romper com o modelo de catequese tradicional e 

sacramentalista, que fazia uso dos catecismos e se pautava na recitação e 

memorização. O surgimento do documento, Catequese Renovada (1983), e do 

Diretório Nacional de Catequese (2005), trouxeram as novas diretrizes para a 

catequese antropológica no Brasil.  

Assim, o modelo antropológico, que consistia na união da antropologia e da 

religião, que nasceu durante o Concílio Vaticano II, começou a se consolidar na 

catequese. Esse modelo se pautou, sobretudo nos princípios do ecumenismo, 

acolhimento, respeito à diversidade, diálogo, abertura, alteridade e 

comprometimento com os pobres e com as causas sociais. Essa antropologia 

conciliar ensinou a Igreja, principalmente pela influência da Teologia da Libertação, a 

ver os pobres, oprimidos e marginalizados da sociedade com um novo olhar e 



108 

 

engajar-se em lutas pelos direitos dessas pessoas, como mensageira de Cristo, 

atuando de maneira libertadora. 

A implantação do método da interação; “ver, julgar, agir”, considerado o 

principal método da práxis eclesial, deu-se por meio do documento Catequese 

Renovada (1983) e sofreu alterações em 2005, sendo reformulado para “ver, 

iluminar, agir, celebrar, rever”. Esse método continua vigente até os dias de hoje e 

está presente em muitos manuais de catequese. 

A diocese de Guarapuava-PR, composta por 51 paróquias e distribuídas em 

quatro decanatos, totaliza 1.053 comunidades e aproximadamente quatro mil 

catequistas. A catequese é ofertada às crianças, adolescentes e adultos. Dentre as 

51 paróquias, 44 participaram dessa pesquisa e dialogaram informalmente sobre os 

materiais didáticos que utilizam nos encontros de catequese e sobre a formação dos 

catequistas nas paróquias.  

Descobriu-se, que nem todas as paróquias têm consciência, da importância 

da formação dos catequistas. O investimento em capacitações e cursos de formação 

regulares é a chave para a concretização da catequese antropológica. Quando as 

paróquias não priorizam a formação de seus catequistas, torna-se difícil a 

consolidação de um modelo de catequese, como é o antropológico, e corre-se o 

risco de realizar uma catequese aos moldes tradicionais.  

Para saber se as paróquias, da Diocese de Guarapuava, realizam a 

catequese antropológica, analisou-se os principais manuais didáticos, usados pelos 

catequistas.  Descobriu-se que, na catequese de Crisma, a grande maioria das 

paróquias não utiliza manuais didáticos, pois usam a Bíblia como fonte primária. No 

decanato Pitanga, que abrange 15 paróquias da Diocese, o recurso didático utilizado 

é o itinerário, “Pistas e Metas”, elaborado pelos catequistas do próprio Decanato. 

No manual da primeira etapa, da coleção, “Crescer em Comunhão”, que se 

destina ao ensino para as crianças, encontraram-se aspectos, que remetem a 

presença da catequese antropológica, em 60% dos encontros. No manual da 

segunda etapa, da mesma coleção, apenas 40% dos encontros, apresentam tais 

aspectos. O manual da terceira etapa, destinado ao ensino para as crianças de doze 

anos, que estão finalizando o processo da educação catequética da Eucaristia, não 

possui nenhum encontro, que atenda aos pressupostos da catequese antropológica. 
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Os manuais da coleção, “Sementes”, fazem a junção, dos elementos da 

catequese antropológica e da catequese de inspiração catecumenal, e assim, não 

consolidam nenhuma das duas propostas. Os encontros dão a ideia de oscilação, 

entre o modelo de catequese tradicional e o modelo antropológico.  

No manual, “Sementes de Vida”, da primeira etapa, 71% dos encontros, 

apresentam características da catequese antropológica.  O manual da segunda 

etapa, Sementes da Esperança, possui apenas 13% dos encontros, com conteúdos 

com as características do modelo antropológico. No manual da terceira etapa, 

apenas um encontro apresenta tais características por se tratar de um encontro que 

contempla a Campanha da Fraternidade.  

Em ambas as coleções, percebe-se que os aspectos da catequese 

antropológica, não se faz presente nos manuais destinados às crianças, que estão 

finalizando o processo catequético. Em sua maioria, tais aspectos se encontram nos 

manuais das crianças de oito e nove anos, em poucos encontros dos manuais, das 

crianças de dez anos, e completamente ausente nos manuais das crianças de onze 

e doze anos. As crianças de onze e doze anos possuem um pouco mais de 

maturidade para compreender e participar de uma catequese capaz de promover a 

reflexão de temáticas, que assolam a realidade, que oprimem os sujeitos e que se 

desdobra em ações concretas na comunidade. Contudo, as temáticas 

antropológicas, estão ausentes no manual destinado a essa faixa etária. Assim, a 

presença de temáticas relacionadas à catequese antropológica, não garante a sua 

efetiva implantação, uma vez que a forma, ou seja, a metodologia de trabalho, não 

promove uma inserção crítica e transformadora dos catequizandos e das pessoas 

que estão envolvidas nas ações propostas, conforme revela a pesquisa. Na maioria 

das vezes, as atividades objetivam o desenvolvimento, da compaixão e da caridade. 

Elas indicam a necessidade de interação, entre a pastoral catequética e as demais, 

o que poderia subsidiar uma vida cristã mais engajada.  

Os livros da coleção, “Crescer em Comunhão”, da coleção, “Sementes” e do 

Itinerário, “Pistas e Metas”,que foram analisados, se orientam pelo método da 

interação; “ver, iluminar, agir e celebrar”. Porém, o, “rever”, não é contemplado em 

nenhum dos manuais analisados. Nesse sentido, viu-se que o método que está 

definido nos manuais, nem sempre é coerente com os conteúdos desenvolvidos. O, 

“ver”, que consiste em fazer uma análise da realidade, não o faz. O, “iluminar”, cuja 
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intenção é refletir e sensibilizar sobre determinadas realidades sociais, a partir da 

mensagem bíblica, prioriza apenas a reflexão do texto bíblico, sem criar relação com 

a comunidade ou com as problemáticas sociais. O, “agir”, cujo intuito é a catequese 

desdobrar-se, em ações concretas na comunidade, com atividades que busquem 

promover a conscientização ou a diminuição de alguns problemas sociais, na 

maioria dos encontros, permanecem na superficialidade, com propostas sem sentido 

antropológico e deslocadas da realidade. Nas atividades em si, viu-se, que, na 

maioria dos manuais, elas não estão coerentes com os objetivos dos encontros, são 

lúdicas e não despertam para o engajamento comunitário. São atividades de 

assimilação vagas e superficiais.  

Considera-se um grande avanço, o fato do Decanato Pitanga, ter abolido os 

manuais das editoras e criar o seu próprio material didático. Entretanto, observou-se 

que o itinerário, “Pistas e Metas”, do Decanato Pitanga está totalmente adequado às 

orientações da catequese antropológica, no que tange à organização da catequese 

de Crisma. Com relação à catequese infantil, os temas orientam-se para a 

catequese tradicional.  

Os embates, entre a Igreja progressista e a Igreja conservadora, presentes 

desde o Concílio Vaticano II, foram percebidos no jogo de forças, que se 

apresentam nos documentos da Igreja, nos manuais de catequese e também no 

itinerário catequético, do Decanato Pitanga. Ficou claro que mesmo que a Igreja 

queira avançar e estabelecer a unidade, sempre haverá um jogo de forças 

divergentes, pois mesmo apresentando indícios da catequese antropológica, nos 

materiais didáticos, prevalecem os temas com conteúdos doutrinários. Embora os 

autores dos manuais, tentem colocar temáticas que contemplem o modelo 

antropológico, essas idéias não se consolidam, pois são ofuscadas pelos conteúdos 

doutrinários. 

Os catequistas das paróquias do Decanto Pitanga, tentaram implantar o 

modelo antropológico de catequese, porém, essa proposta embora ousada, não se 

consolidou, pois aparecem somente nas orientações da catequese de Crisma. 

A análise dos materiais didáticos mostrou que a Diocese de Guarapuava, não 

conseguiu assumir totalmente esse modelo, pois há resquícios da catequese 

tradicional, até mesmo nos manuais. O fato de a Diocese não ter conseguido 

implantar essa proposta, deve-se à opção teológica que a mesma fez, visto que a 
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Diocese trabalha numa perspectiva conservadora e não há diretrizes diocesanas 

que orientem a implantação da catequese antropológica. As paróquias que se 

esforçam, para realizar uma catequese nos moldes antropológicos, o fazem sem 

muito esclarecimento.  

Consequentemente, essa opção religiosa da Diocese de Guarapuava, 

culmina na ausência de formação dos catequistas, que por sua vez, não 

compreenderam o que é esse modelo, suas características e desdobramentos. Há, 

portanto, falta de clareza, até mesmo nos manuais, sobre o que é de fato essa 

proposta. A ausência de diretrizes diocesanas, que ajudam as paróquias, a implantar 

a catequese antropológica, também se considera um dos principais fatores, que 

dificultou a consolidação da catequese antropológica.   

Os manuais, da primeira e da segunda etapa da Eucaristia e da Crisma, no 

Decanato Pitanga, possuem alguns encontros com as características antropológicas, 

indicando a presença do modelo de catequese antropológica, bem como, o fato de 

que, a sua consecução depende de um processo de envolvimento e participação 

coletiva, de uma aproximação da catequese com a especificidade de cada local. 

Essa foi uma das características encontradas, na catequese do decanato de 

Pitanga. Como se pode ver, no Decanato Pitanga, a catequese de Crisma, quis 

implantar o modelo antropológico, pois assumiu com convicção, a ideia de promover 

o protagonismo juvenil, ao elaborar um material contextualizado conforme a 

realidade das comunidades, mas no próprio Decanato, essa idéia se ausenta da 

catequese infantil.  

Sete paróquias recusaram-se, a participar desse estudo, e, portanto, não 

houve como saber quais manuais utilizam e em qual perspectiva trabalham. As 

paróquias que usam a Bíblia, como material didático, de onde os catequistas retiram 

aleatoriamente, os conteúdos para ensinar aos catequizandos, igualmente não 

houve meios de saber, se trabalham numa perspectiva antropológica ou tradicional.  

Considera-se que os desdobramentos, do Concílio Vaticano II, nas 

comunidades, em termos de propostas, foi um avanço da parte da Igreja. Porém, há 

uma distância entre o ideal e o real e, dependendo das paróquias e dos materiais e 

métodos utilizados, essa distância pode ser encurtada. A catequese propriamente 

dita se define conforme as tendências existentes na Igreja. Se a Igreja, como um 

todo, não opta pela continuidade do modelo antropológico, elaborado pelo Vaticano 
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II, obviamente que a catequese não encontrará formas para manter ou consolidar 

esse modelo. Nesse sentido, a inovação e a implantação das propostas do Concílio 

Vaticano II, impregnou-se mais profundamente no MEB, e em outras pastorais 

sociais; como a Pastoral da Criança, a Pastoral da mulher marginalizada e a 

Pastoral do menor.  

O modelo antropológico, que o Concílio Vaticano II, propõe, coloca os sujeitos 

em evidência, como leigos protagonistas na construção de uma sociedade melhor. 

Nesse ato de sair de si mesma e ir ao encontro das pessoas, de suas culturas, seus 

credos em seus diversos contextos, a Igreja tentou mostrar que estava a serviço 

daqueles que dela necessitavam, atuando de forma libertadora em muitos 

momentos da história. Nesse sentido, a sua implantação depende da organização 

das paróquias. 

Na relação Igreja-sujeitos, ela esforçou-se para compreendê-los e valorizar 

suas experiências, trazendo-os para perto de si e propondo processos formativos, 

com vistas à pastoralidade, de modo que os instrumentalizasse para viver em 

comunidade sem deixar de lado os valores do cristianismo. 

O estudo procurou evidenciar que a Igreja, passou por mudanças 

significativas no campo pastoral, rompendo velhos paradigmas e tentando fazer-se 

próxima da realidade humana, sobretudo pela influência da Teologia da Libertação e 

das propostas do Concílio Vaticano II.  A Igreja tem uma organização, um referencial 

teórico, uma produção de materiais voltados para a formação dos leigos, uma 

organização pedagógica-filosófica e métodos próprios. Entretanto, se os subsídios 

de formação, tivessem chegado às mãos de todos os leigos, que atuam na Igreja 

Católica e as paróquias e Dioceses tivessem priorizado a formação desses leigos, 

não apenas na doutrina, mas com vistas ao esclarecimento do modelo 

antropológico, a catequese antropológica teria se consolidado mais amplamente.   

Outro aspecto, que pode ter dificultado a consolidação da proposta 

antropológica, refere-se ao perfil dos catequistas. De modo geral, são pessoas de 

pouca escolaridade, jovens, pais e mães de família, que se dedicam à catequese 

nos finais de semana. Essas pessoas estão a serviço da Igreja, realizando uma 

tarefa de maneira voluntária e, por tratar-se de uma atividade pautada no 

voluntarismo, muitos não compreendem a necessidade de zelar pela sua formação.  

Falta-lhes o espírito de mobilização e nota-se a ausência do seu próprio 
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protagonismo na sociedade. São pessoas que estão submissas à autoridade do 

clero e não encontram formas de opor-se à hierarquia da Igreja. Assim, os 

catequistas da Diocese, não têm noção da dimensão da sua tarefa evangelizadora, 

na vida e na formação das crianças e adolescentes, a qual pode e deve ir além do 

ensino da doutrina. 

A falta de clareza ou até o desconhecimento da proposta da catequese 

antropológica, por parte das paróquias e dos catequistas atribui-se à opção teológica 

feita, pela Diocese de Guarapuava ao conservadorismo. Essa opção da Diocese se 

insere num conjunto de interesses mais amplos, que expressa a tensão entre as 

forças conservadoras e as forças mais progressistas da Igreja Católica.  
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ANEXOS 
 

Anexo I: sumário do manual “Crescer em comunhão v. 1” 
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Anexo II: sumário do manual “Crescer em comunhão v. 2” 
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Anexo III: sumário do manual “Crescer em comunhão v.3” 
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Anexo IV: Sumário do manual “Sementes de Vida” 
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Anexo V: sumário do manual “Sementes de esperança” 
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Anexo VI: sumário do manual “Sementes de comunhão” 
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