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Denominazione del
centro/gruppo

Esistente o estinto
(anno di inizio e di fine),

luogo di residenza e territori
in cui è diffuso con filiali o

associati

Collegamenti ad altre
istituzioni

Nomi dei leader Breve abstract sulle attività compiute
oppure in atto, segnalando progetti in atto

ISPAC  -  Instituto
Superior  de
Pastoral
Catequética 

Fundado  no  Rio  de  Janeiro  e
difuso  em  Belo  Horizonte.
Contribui para a reflexão entre
os anos de 1963 a 19691. 

Ligado  ao  Instituto
Superior de Catequese de
Paris (ISPC)2

Padre  Lazarista  Hugo
de Vasconcelos  Paiva 

Eram  ex  alunos  do  Instituto  Superior  de
Catequese  de  Paris.  Criam  grupos  que  se
multiplicam por diversas capitais do Brasil.
Além  de  Publicarem,  pela  editora  Vozes,
muitos  livros  para  a  formação  dos
catequistas, seus pares também lançam seus
livros, entre estes teve muita acolhida uma
coleção traduzida e adaptada pelo Salesiano
Pe. Valter Bini, SDB, A descoberta do Reino
de Deus (1966) da editora Salesiana. 

Irmão  Marista
Antônio Cecchin

Em 1969 no Rio Grande do Sul Apenas  escreveu  dois
livros sobre a Catequese

Irmão  Marista
Antônio Cecchin

Os  livros  “Crescer  e  Viver”  e  “Educação
Nova”  que  tiveram uma enorme  aceitação
no  âmbito  catequético.  Porém  Foi
questionado e proibido pelo Regime Militar
ditatorial,  instalado  no  Brasil  em  1964,
tendo  como  ministro  da  Educação  Jarbas
Passarinho.  O  Arcebispo  de  Porto  Alegre
(RS),  Dom  Vicente  Scherer,  no  entanto,
corajosamente  interviu  possibilitando  a

1 MENDES DE OLIVEIRA Ralfy, O movimento catequético no Brasil, dd. Salesiana Dom Bosco, São Paulo 1980, 56
2 MARIA PEDROSA, V, [et. al.], Dicionário de Catequética, tradução de H. Dalbosco, São Paulo, Paulus, 2004, 579



continuidade da obra. 

GRECAT De  1984  aos  nossos  dias.
Reúnem-se em Brasília. 

O  GRECAT hoje  é  um
organismo  da  CNBB,
que  presta  serviço  à
Comissão Episcopal para
Animação  Bíblico-
catequética. 

Formado  por
Catequetas e Biblistas.
Hoje a Comissão tem
como presidente Dom
José Antônio Peruzzo,
Arcebispo de Curitiba
e entre os assessores 
Luís Alves de Lima -
Padre  Salesiano
Catequeta3. 

Criado  com  o  intuito  de  auxiliar  na
operacionalização do documento Catequese
Renovada, sendo responsável pela produção
de  textos  e  animando  a  caminhada
catequética  na  Igreja  do  nosso  país.
Introduziram  o  Encontro  Nacional  de
Catequese, de dois em dois anos; criaram a
coleção  “Catequese  Fundamental  e
promoveram a  Primeira  Semana  Brasileira
de Catequese, em 1986”

Revista de
Catequese

A  Revista  de  Catequese  do
Centro UNISAL – Unidade São
Paulo  /  Campus  Pio  XI  foi
criada, em outubro de 1977, por
ocasião  da  celebração  do
Sínodo  dos  Bispos  sobre  a
Catequese.  Hoje,  em  seu  39º
ano de publicação ininterrupta,
conta  147  edições  e  com
assinantes por todo o país. 

Ligada  a  UNISAL  –
Universidade  Salesiana
de São Paulo,  /  Campus
Pio XI

Luís Alves de Lima 

É uma publicação semestral que se destina
aos estudiosos da ação catequética eclesial,
particularmente  sacerdotes,  estudantes  de
teologia,  coordenadores  de  catequese  e
catequistas  com  formação  superior.  É  a
única  revista  no  segmento  universitário  e
acadêmico  em  seu  gênero  na  América
Latina.
O  objetivo  da  Revista  de  Catequese  é
suscitar e fomentar a reflexão sobre questões
teológicas,  antropológicas  e  metodológicas
que  se  colocam  atualmente  ao  desafio  da
transmissão da fé cristã, desde seu primeiro
anúncio,  por  meio  de  todo  o  processo  de
iniciação à vida cristã, até sua consolidação.
Dessa  forma,  a  Revista  de  Catequese  se
configura  como fórum de divulgação e  de
partilha  de  reflexões  e  experiências,  a
serviço  de  todos  os  que  participam,  de
diversos modos, da ação pastoral da Igreja e
da prática catequética, em vista da educação
da fé de adultos, jovens e crianças4.

3 Cf. <http://catequeseebiblia.blogspot.it/p/comissao-episcopal-para-animacao.html> Acesso dia 03.12.2016.     
4 Cf. <http://unisal.br/revistadecatequese/>, acesso dia 03.12.2016

http://catequeseebiblia.blogspot.it/p/comissao-episcopal-para-animacao.html
http://unisal.br/revistadecatequese/


SBCat
Sociedade

Brasileira de
Catequetas

Fundada no dia 09 de junho de 
2012, em São Paulo, na festa do
Bem-aventurado José de 
Anchieta, Patrono da 
Catequese. Portanto, 04 anos de
fundação. 

Encontram-se
periodicamente  para
estudar,  refletir  e
realizarem  assembleia
anualmente

Membro  fundador
Luís Alves de Lima.  

Favorecerem  a  convergência  de  pessoas
qualificadas no campo da catequese e o livre
intercâmbio de pesquisas e experiências que
promovem  o  avanço  nesta  área  pastoral.
Está a serviço do povo de Deus, mediante a
elaboração  de  estudos  sobre  aspectos
específicos  da  missão  catequética,  a
colaboração  interdisciplinar,  a  resposta  a
solicitações e sugestões dentro de sua área,
mantendo  sintonia  com  a  Conferência
Nacional  dos  Bispos do Brasil  –  CNBB e
organismos eclesiais afins.

CNBB
Conferência
Nacional dos

Bispos do Brasil

Após  o  Concílio  Vaticano  II
em1962,  ouve  um  novo
entusiasmo.  Tendo como sede
Brasília,  alcança  o  País  por
meios dos regionais e dioceses; 

Setor  da  CNBB  -
Conferência  Nacional
dos Bispos do Brasil

Comissão Episcopal: 
• Dom José Antônio 
Peruzzo
– Presidente
• Dom Jacinto 
Bergmann
• Dom Paulo Mendes 
Peixoto

ASSESSORES

• Maria Cecília Rover
• Pe Antônio Marcos 
Depizzoli

Atua  em  nome  da  Conferência  Episcopal,
para  promover  tudo  o  que  está  ligado  à
evangelização  no  âmbito  da  difusão  da
Palavra  de  Deus  e  no  âmbito  do
aprimoramento  e  do  aprofundamento  na
busca de caminhos para a vida catequética
em  tempos  culturais  tão  agitados  e  em
processo de mudança tão grande.  Promove
encontros  bíblicos,  a  leitura  orante  da
Palavra pelo país afora e nos últimos anos
tem as atenções voltadas, com grande vigor,
com grande  força,  para  a  iniciação à  vida
cristã,  ou  seja,  catequese  em  estilo
catecumenal5.

REVISTA
ECOANDO Criada em 2011, em São Paulo,

e lançada a cada três meses pela
Editora Paulus, 

Ligada a Editora Paulus. 
Equipe Coordenadora:
 Padre Darci Luis 
Marin, ssp; Padre 
Carlos Alberto da 
Silva, ssp; Irmã Mary 
Donzellini, mjc;  
Marlene Maria Silva

É um subsídio especialmente voltado para a
formação  das  lideranças  e  dos  catequistas
em geral.  A cada número o leitor  tem nas
mãos um tema que é desenvolvido de forma
atual, dinâmica e interativa. Este periódico é
apresentado  com  ricas  ilustrações  e  é
totalmente colorido.

5 Cf. http://br.radiovaticana.va/news/2016/05/06/a_comiss%C3%A3o_episcopal_pastoral_b%C3%ADblico-catequ%C3%A9tica_da_cnbb/1227746, acesso dia 04.12.2016

http://br.radiovaticana.va/news/2016/05/06/a_comiss%C3%A3o_episcopal_pastoral_b%C3%ADblico-catequ%C3%A9tica_da_cnbb/1227746


REVISTA SOU
CATEQUISTA  

Criada em 2013 em São Paulo.
Hoje  sua  sede  se  encontra  em
Campinas,  no  mesmo  Estado.
Foi  pensada  depois  de  cinco
anos  em  que  existia  o  site.
Como a revista é  100% digital,
com versão em PDF para baixar
no
computador,  tablets  e
smartphones,  seu  território  de
expansão  ultrapassa  os  limites
geográficos  chegando  hoje,  na
17ª edição, 64 mil assinantes.  

A revista digital  Sou Catequista é
uma 

A  revista  digital  Sou
Catequista  é  uma
publicação  da  agência
Minha  Paróquia.  Os
conteúdos  publicados
(artigos,  entrevistas  e
releases)  são  de
responsabilidade  de seus
autores e não expressam
necessariamente  a  visão
da  agência  Minha
Paróquia.

Diretor  Geral  Flávio
Fernandes

Tem  como  missão  levar  a  mensagem  e
formação  aos  catequistas  via  dispositivos
móveis.  Em  pouco  tempo  o  esforço  foi
rapidamente recompensado ao ver o quão a
revista  expandiu,  alcançando  em  pouco
tempo milhares  de  catequistas  no  Brasil  e
em países de língua portuguesa e os novos
amigos que surgiram para apoiar a ideia. 



Carlos Henrique Santos

RECONHECIMENTO DE CENTROS CATEQUÉTICOS

A Igreja do Brasil possui uma organização pastoral que favorece a comunhão eclesial em todos os níveis e dimensões. A organização comum é realizada

através das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, que a cada quatro são renovadas, depois de serem discutidas na Assembleia dos

Bispos, normalmente reunidos em Aparecida/SP. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na sua organização interna, está subdividida em comissões

episcopais. Cada comissão possui um bispo referencial, um assessor, que com uma equipe de trabalho articula a pastoral em nível nacional.  

A Catequese está situada ao interno da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Bíblico-Catequética (Setor Catequese). Atualmente tem por bispo

referencial  Dom Antônio  Peruzo e  o  Pe.  Antônio  Marcos  Depizzoli  como assessor. Todos  os  regionais  espalhados  pelo  Brasil  possui  uma organização

semelhante a da Conferência Episcopal. A Comissão Episcopal tem a missão de coordenar, articular, promover a formação e organização da Catequese. A

administração basilar da comissão é realizada na sede da Conferência, situada no endereço abaixo descrito:

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL

Endereço: SE/Sul Quadra 801 Conjunto “B”, Brasília/DF – CEP: 70.200-014

Fone: (61) 2103-8300

Fax: (61) 2103-8303 

E-mail: catequese@cnbb.org.br 

Site: http://www.catequeseebiblia.com.br

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO (ESPECIALIZAÇÃO) ATUAMENTE OFERECIDOS NO BRASIL

mailto:catequese@cnbb.org.br


Infelizmente em nosso país ainda não existe a oferta de mestrado e doutorado em Catequética. Porém, luzes começam surgir no ambiente catequético.

Atualmente, duas universidades pontifícias e um centro universitário, ofertam curso de especialização: A PUC de Goiás, PUC de Minas e Centro Universitário

Salesiano. Os cursos possuem titulação reconhecida pelo Ministério da Educação6. 

A Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) em parceria com a Pastoral da Educação da diocese de Goiás (GO), tem promovido um Curso

de Pós-Graduação7 em Pedagogia Catequética, estimulando a reflexão acadêmica dos nossos catequistas. O curso tem duração de dois anos e no final é

exigido um TCC8. O curso é desenvolvido totalmente presencial em quatro módulos. Informações: 

Pontifícia universidade Católica de Goiás

Avenida Universitária 1.440, Setor Universitário

Goiânia-GO, CEP: 74605-010

Fone: +55 62 3946-1000

Site: http://www.cpgls.pucgoias.edu.br

Coordenador de Pós-Graduação Lato Sensu – CPGLS

Ms. Brasilino Ferreira Neto

E-mail: brasilino@pucgoias.edu.br

Fone: +55 62 3946-1903

A  Pontifícia  Universidade  de  Minas  Gerais  (PUC  MG9)  anunciou  recentemente  um  novo  curso  de  especialização:  Catequese  no  mundo

Contemporâneo. Este curso estar situado ao interno da Teologia Pastoral10. Pretende refletir sobre a prática catequética atual e propor uma catequese que lance

um novo olhar sobre a iniciação à vida cristã no mundo hodierno, oferecendo novas perspectivas e linguagem atualizada,  sobretudo digital.  É um curso

destinado a leigos, religiosos(as) e clérigos em geral, que já possuam experiência catequética. Conteúdo do curso:  1) Fé e Amadurecimento Humano; 2)

6 Instituição do governo federal encarregado de administrar os assuntos referentes à Educação no Brasil.
7 Corresponde ao baccalaureato em italiano.
8 Trabalho de Conclusão de Curso. 
9 Site: http://www.pucminas.br
10 Área de Conhecimento basilar do curso. 

mailto:brasilino@pucgoias.edu.br
http://www.cpgls.pucgoias.edu.br/


Itinerários Bíblicos da Fé; 3) A Catequese no Mundo Contemporâneo; 4) Catequese Narrativa e Imagética de Jesus; 5) Catequese e Liturgia; 6) Catequese e

Iniciação Cristã; 7) Catequese na Igreja Particular; 8) Catequese e Itinerário Espiritual; 9) Catequese com Jovens e Adultos; 10) Catequese na Era Virtual; 11)

Formação de Catequistas; 12) Catequese e Pluralismo Cultural e Religioso. O curso tem 460 de carga horária e duração média de 18 meses. É desenvolvido

totalmente via internet e no final é exigido um TCC.

O curso ofertado pelo Centro Universitário Salesiano (UNISAL) visa fomentar a reflexão da prática catequética, formando discípulos-missionários

versados na Pedagogia do Mistério, a luz das orientações atuais do Magistério. É destinado a todos os interessados na temática catequética, desde que sejam

graduados.  Tem como conteúdo/programação:  1)  Catequese Cristocêntrico-trinitária;  2)  Catequese e  Iniciação à  Vida Cristã;  3)  Catequese e  Liturgia;  4)

Catequese e Moral Cristã; 5) Catequese e Palavra de Deus; 6) Catequese em Situações Especiais; 7) Catequese Fundamental; 8) Catequese nas diferentes

idades; 9) Espiritualidade do Catequista; 10) História da Catequese; 11) Metodologia Catequética Geral; 12) Metodologia Científica I, II e III; 13) O Ministério

da Catequese; 14) Oficina Catequética I, II e III; 15) Orientação de Monografia; 16) Psicopedagogia Religiosa e Catequética; 17) Seminário I, II e III. O curso

tem duração de três semestres seletivos, e é, desenvolvido através de aulas expositivas e dialogadas, vídeos, seminários, leituras e oficinas. Segue os dados

referentes a coordenação e contatos: 

Centro Universitário Salesiano - Unisal (Unidade de São Paulo)

Campus Pio XI

Endereço: Rua Pio XI, 1100, Alto da Lapa – São Paulo/SP – CEP: 05060-001

Site: http://unisal.br

Coordenação: P. Humberto Robson de Carvalho e P. José Alves de Lima

E-mail: secretaria@pio.unisal.br

Em 2009 a Faculdade São Bento em parceria com a Dimensão Bíblico-Catequética do Regional Nordeste 3, que compreende os Estados de Sergipe e

Bahia, promoveu o curso de pós-graduação em  Pedagogia Catequética, com duração de dois anos. Infelizmente o projeto não foi levado adiante. Ao concluir o

processo formativo da primeira e única turma, encerrou-se o projeto. 

Faculdade de São Bento 

mailto:secretaria@pio.unisal.br


Endereço: Avenida Sete de Setembro 30/32 São Pedro - Centro, São Salvador/BA 

CEP: 40.060-010

Telefone: 55 71 3322-4746

Site: www.saobento.org

ESCOLAS DE CATEQUESE: VERDADEIROS CENTROS DE FORMAÇÃO BÁSICA PARA CATEQUISTAS

Depois do Concílio Vaticano II, a formação dos catequistas ganhou um novo impulso. Hoje é crescente no Brasil as Escolas Bíblico-Catequéticas de

formação para catequistas. Essas Escolas têm oferecido uma formação de significativa qualidade e favorecem amplamente uma reflexão científica, com base,

na Pedagogia, Psicologia, Sociologia e Teologia Pastoral (com chave Bíblico-Catequética). Essas Escolas estão organizadas em três níveis (paroquial, diocesana

e regional), cada uma com o seu itinerário formativo diferenciado, de acordo com a etapa vivenciada pelos catequistas. Evidenciamos uma regional e duas

escolas diocesanas11.  

Nome: ESCOLA BÍBLICO-CATEQUÉTICA DOM JAIRO RUY MATOS DA SILVA 

Atual coordenação: A equipe de coordenação é composta por catequistas provenientes dos dois Estados que formam o Regional Nordeste 3, ou seja, Bahia e

Sergipe. A liderança referencial é a Ir. Luciene Macêdo, religiosa Catequista Franciscana e assessora do Regional. 

Proposta catequética (Objetivo geral):  Capacitar agentes leigos e leigas, religiosas(os) e presbíteros para assessorar, coordenar e dinamizar a Dimensão

Bíblico-Catequética nos níveis regional e  diocesano. Todo processo de formação catequética é realizado tendo como base a Catequese de Iniciação à Vida

Cristã com Inspiração Catecumenal. 

Objetivos Específicos:

11 Das três citadas, tive oportunidade de trabalhar como membro da coordenação e professor de duas: Dom Jairo (Regional) e Paulo VI (Diocesana). 

http://www.saobento.org/


1) Preparar agentes para a formação de catequistas nas dioceses dentro do processo de Iniciação à Vida Cristã com inspiração catecumenal; 

2) Aprofundar as orientações e conteúdos básicos ao desempenho eficaz da ação bíblico-catequética e do ministério da coordenação;

3) Apreender os elementos teórico-práticos da metodologia catequética;

4) Buscar pistas para o acompanhamento do itinerário da fé de crianças, jovens e adultos;

5) Refletir e iluminar a prática da catequese inculturada;

6) Incentivar a pesquisa na área bíblico-catequética. 

Interlocutores/as (destinatários/as):

1) Coordenações diocesanas da dimensão Bíblico-Catequética;

2) Membros das equipes de formação e assessoria bíblico-catequética das dioceses;

3) Responsáveis, animadores e professores/as (orientadores) das escolas catequéticas. 

Metodologia: Participativa, interativa, integrando conteúdo e vivência, fundamentalmente iluminada pelo método ver-iluminar-agir-celebrar-avaliar.

Disciplinas por módulos: 

I Módulo: 1)Pentateuco; 2) Psicologia da fé; 3) Antropologia Teológica; 4) Cristologia Orante 5) Elementos de Análise de Conjuntura.

II  Módulo: 1)  Livros  Históricos,  Sapienciais  e  Proféticos;  2)Iniciação  à  Vida  Cristã;  3)  História  da  Catequese  na  Igreja  e  no  Brasil;  4)  Catequese

Evangelizadora; 5) Metodologia de pesquisa. 

III Módulo: 1) Atos dos Apóstolos; 2) Catequese e Liturgia; 3) Metodologia catequética; 4) Catequese com Adultos; 5) Ministério do catequista; 6) Mariologia.

IV Módulo: 1) Cartas Paulinas e Católicas; 2) Escritos Joaninos; 3) Os sacramentos da Iniciação Cristã; 4) Metodologia para o uso da Bíblia na Catequese; 5)

Catequese Inculturada; 6) Formação de Catequista.

Duração do curso: Dois anos



Informação:  Luciene Macêdo (lucatequista@gmail.com) - Assessora

                      Dom Guido (gzendron@uol.com.br) – Bispo referencial

                      catequese.ne3@gmail.com –  e-mail institucional

Endereço (sede): Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – Regional Nordeste 3

                        Av. Leovigildo Figueiras, 270 – Garcia CEP: 40.100-000 – Salvador /BA

 

Nome: ESCOLA BÍBLICO-CATEQUÉTICA PAULO VI – Arquidiocese de Aracaju/Sergipe

Atual coordenação: A coordenação geral da Escola Paulo VI é composta pela mesma coordenação geral da Dimensão Bíblico-Catequética da Arquidiocese de

Aracaju juntamente com as equipes coordenadoras de cada núcleo e suas respectivas assessorias.

Proposta catequética (Objetivo Geral): Formar catequistas que, como discípulos missionários possam utilizar as dimensões do ser, saber, saber fazer e saber

conviver para despertar pela Palavra e testemunho de fé novos discípulos.  

 

Objetivos Específicos: 

1) Despertar a consciência do Ser Catequista. 

2) Aprofundar o conhecimento do processo de Iniciação à Vida Cristã com inspiração Catecumenal;
3) Proporcionar o conhecimento teórico prático da metodologia catequética.  

Interlocutores (Destinatários/as): A Escola Paulo VI destina-se aos catequistas de Iniciação à Vida Cristã e animadores de pastorais das paróquias que

compõem a Arquidiocese de Aracaju . 

Metodologia: A metodologia recomendada aos assessores das disciplinas leva em consideração o princípio de interação fé e vida, abordando-se os aspectos

antropológicos de cada assunto estudado. 

mailto:catequese.ne3@gmail.com
mailto:gzendron@uol.com.br
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Disciplinas: O curso é organizado por eixos temáticos.

Eixo bíblico-catequético: 1)  Estudos Bíblicos I  (estudos do Antigo Testamento);  2) Estudos Bíblicos  II  (estudos do Novo Testamento);  3) A Bíblia  na

Catequese.

Eixo teológico-catequético: 1) Maria, modelo de discipulado; 2)  A pessoa de Jesus Cristo; 3) Ética e Moral Cristã; 4) Doutrina da Igreja; 5) Teologia dos

Sacramentos da Iniciação à Vida Cristã.

Eixo  metodológico-catequético: 1) Evangelização e Catequese; 2) Iniciação à Vida Cristã; 3) A Pessoa do Catequista; 4) Psicopedagogia Catequética; 5)

História da catequese na igreja; 6) Comunicação e Linguagem na catequese; 7) Metodologia Catequética.

Eixo litúrgico-catequético: 1) Catequese e Liturgia; 2) O Mistério Pascal como centro da Liturgia; 3) Estudo do RICA; 4) Sacramentos.  

Eixo existencial: 1) Relação comigo mesmo/a: Quem sou eu? 2) Relação com Deus: Qual o sentido da minha vida? 3) Relação com os outros: Quem é o outro?

4) Relação com a sociedade: Qual é meu lugar e papel como cidadão? 5) Relação com a ação: como organizar a ação na Catequese? 

Duração do curso:  O Curso de Formação para Catequistas tem uma carga horária total de 132 h/a, ministradas através de módulos. Deste total, 104h/a

corresponde a frequência em aulas presenciais e 28h/a de atividades extras.

Informação: Terezinha Rezende (prismaluz@gmail.com) – Coordenadora Diocesana

Endereço da Escola:  Escola Paulo VI 
                                   Rua Carlos Correia, 402 Siqueira Campos, Aracaju/SE
                                   CEP: 

Nome: ESCOLA BÍBLICO-CATEQUÉTICA DIOCESANA – Diocese de Juazeiro/Bahia

Proposta catequética (Objetivo Geral): Formar novas lideranças na Catequese com base nos fundamentos bíblicos, teológicos e culturais, assegurando uma

linha diocesana de atuação e de formação.

mailto:prismaluz@gmail.com


Objetivos Específicos:

1) Proporcionar aos catequistas um processo de formação contínua, à luz da palavra de Deus, integrando as dimensões da pessoa humana, bem como, o aspecto

metodológico na catequese;

2) Promover uma catequese que valorize a comunidade local, identificando e respeitando as suas diferenças;

3) Fortalecer os catequistas para melhor animação do anúncio da Palavra;

4) Possibilitar aos catequistas momentos de oração, leitura orante e deserto, favorecendo um encontro pessoal com Jesus Cristo, dinamizando o ser discípulo

missionário;

5) Cultivar a dimensão Litúrgica da catequese.

Interlocutores (destinatários): 1) Catequistas em geral; 2) Animadores de comunidades; 3) Participantes de grupos e movimentos que queiram contribuir com

a evangelização.

Metodologia: Participativa, interativa, integrando conteúdo e vivência, fundamentando-se no método ver-iluminar-agir-celebrar-avaliar.

Duração: 4 módulos | 2 módulos por ano.

Informação:

Endereço da Escola: 

REVISTAS E DIVERSOS MATERIAIS 

No Brasil existe uma grande diversidade de produção. Porém, aqui é citado apenas as três revistas que exercem forte influência sobre os catequistas:

Revista de Catequese da UNISAL (Centro Universitário Salesiano), Ecoando (Editora Paulus) e Sou Catequista (Agência Minha Paróquia).



A Revista de Catequese da UNISAL foi criada em outubro de 1977, período em que foi celebrado o Sínodo dos Bispos sobre a Catequese, na cidade de

Roma. A Revista de Catequese tem por objetivo “suscitar e fomentar a reflexão sobre questões teológicas, antropológicas e metodológicas que se colocam

atualmente ao desafio da transmissão da fé cristã, desde seu primeiro anúncio, por meio de todo o processo de iniciação à vida cristã, até sua consolidação”.

Essa revista é de fundamental importância para a reflexão catequética, pois é considerada a única do seguimento universitário e acadêmico na América Latina

que realiza um trabalho de cunho científico. 

Embora a Revista Ecoando não provenha do seguimento universitário, a formação interativa fornecida por ela, é considerada de grande valor para a

formação  dos  catequistas.  O  Ecoando  versa  sobre  diversos  assuntos:  História  da  Igreja  e  da  Catequese,  Metodologia  Catequética,  Sagrada  Escritura,

Documentos do Magistério (Universal ou Nacional), Liturgia e Catequese, etc. Essa revista é composta por artigos produzidos por uma equipe de catequistas de

competência comprovada. 

Sou Catequista é uma revista eletrônica que versa sobre diversos assuntos de interesse da catequese. É produzida pela Agência Minha Paróquia. A

mesma disponibiliza a revista através do seu site oficial12. É uma revista muito utilizada pelos catequistas. 

No que se refere aos materiais didáticos e de formação para catequistas, as editoras que possuem uma significativa produção são: Paulus, Paulinas,

Vozes, Ave Maria, Edições CNBB, Scala e Salesiana. No Brasil, cada Regional, Região Pastoral e Dioceses, tem a liberdade para construir o próprio manual de

Catequese de Iniciação à Vida Cristã de acordo com a sua própria realidade. Não existe um manual de catequese de uso obrigatório para todas as dioceses

brasileiras. 

GRUPOS DE REFLEXÃO 

1) Grupo de Reflexão Catequética (GRECAT)

O GRECAT foi criado em 1984 e teve papel fundamental na assessoria e sistematização da catequese, sendo inclusive, responsável pela produção de

textos e animação catequética. 

 

2) Grupo de Reflexão Bíblica Nacional (GREBIN)

12 www.soucatequista.com.br

http://www.soucatequista.com.br/


O GREBIN nasceu em 1990 como um organismo consultivo da Conferência Episcopal, com a finalidade de articular e promover a animação bíblica dos

regionais e dioceses. É formado por biblistas de várias instituições bíblicas. 

3) Grupo de Reflexão Bíblico-Catequética (GREBICAT)

O GREBICAT é um organismo da CNBB que reúne catequetas e biblistas para assessorar na reflexão, orientação e Animação Bíblica da Catequese e na

Animação Bíblica de toda Pastoral (ABP). Foi criado em 2011. O assessor nacional da Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética, Pe.

Antônio Marcos é o responsável. Depois de um tempo de maturação e visando uma ação de conjunto, os grupos citados anteriores deixaram de existir. Os

grupos citados anteriormente, com o surgimento do GREBICAT passaram a serem inexistentes. 

O GREBICAT é formado pelos  seguintes  membros:  Aíla  Luzia Pinheiro de Andrade (Religiosa Biblista),  Denilson Mariano (Religioso Biblista),

Eduardo Calandro (Padre Catequeta), Elison Silva dos Santos (Padre Catequeta), Francisco Orofino (Leigo Biblista), Hudson Silva Rodrigues (Leigo Biblista),

Jânison de  Sá  (Padre  Catequeta),  Luís  Alves  de  Lima (Padre  Catequeta),  Maria  aparecida  Barboza  (Religiosa  Biblista),  Marlene  dos  Santos  (Religiosa

Catequeta), Regina Helena Mantovani (Leiga Catequeta) e Valmor da Silva (Leigo Biblista).

GRUPO DE CATEQUETAS 

Em 1998 foi criado o grupo de catequetas. O objetivo da criação deste organismo foi fortalecimento do processo de reflexão catequética em sintonia

com os Institutos de Teologia. O grupo, depois da realização da Segunda Semana Brasileira de Catequese, em 2002, assumiu a tarefa de articular os catequetas

brasileiros para desenvolverem em conjunto um trabalho a fim de fortalecer o crescimento da catequese.   



Flávio A. Gandelini 
1- Informação a nível nacional

COMISSÃO DE CATEQUESE DO BRASIL  (setembro de 2015)

Proposta a nível nacional: 
"Nova metodologia catequética é proposta de renovação da Igreja, é uma proposta de renovação da Igreja a partir da paróquia”

Lideres: 
Secretário e o delegado para catequese do Pontifício Conselho para a Nova Evangelização (PCPNE), Dom Octávio Ruiz Arenas e Dom Franz-Peter Tebarz-van Elst, Padres
Miguel López Varela e Alejandro Díaz Garcia. 
Presidente da Comissão para a Animação Bíblico Catequética, Dom José Antonio Peruzzo, Assessor da Comissão, padre Antonio Marcos Depizzoli

Representantes  da  Conselho  Episcopal  Latino-Americano  (CELAM),  Dom Waldemar  Passini  Dalbello  secretário  Padre  Felipe  de  Jesús.  Padre  Luiz  Alves  de  Lima,
representante da CNBB junto ao CELAM.   

Resultados da última reunião da comissão 

Análise do contexto: 
 a catequese a serviço da Iniciação Cristã e dos outros sacramentos; 
 a catequese a serviço da formação permanente de jovens e adultos; 
 a catequese e a educação religiosa das crianças e adolescentes nas paróquias e nas escolas;  
 a formação dos catequistas.

As conclusões: 
 O caminho da catequese deve continuar com a iniciação à vida cristã, 
 Seguir as orientações comuns do DGC E Diretorio Nacional Catequético,
 Destaque a grande  produção de subsídios, 
 Forte empenho na formação de catequistas, 
 Acentuada presença da Bíblia no processo catequético no Brasil.
 A catequese deve promover  mais vivência “do que o simples conhecimento doutrinal”, apontando para a ação missionária e pastoral nas paróquias e escolas.
 “Alerta”, voltado aos jovens que vivenciam ou vão vivenciar o processo de iniciação à vida cristã na preparação para o sacramento do Crisma.
 Atenção a  catequese junto às pessoas com deficiência

http://www.cnbb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15315:iniciacao-a-vida-crista-e-proposta-de-renovacao-da-igreja-afirma-dom-jacinto&catid=20&Itemid=170


Métodos 
 Estimular a prática de uma catequese com metodologia mais dinâmica, participativa e principalmente experiencial, tendo como base o itinerário catequético com

inspiração catecumenal
 Fundamentação bíblica, teológica e pastoral; 
 Orientações para uma ação pedagógica-pastoral no processo de iniciação à vida cristã; 
 Itinerários de iniciação à vida cristã conforme as idades. 
 “O itinerário com inspiração catecumenal leva ao surgimento de cristãos mais autênticos, com uma vivência mais sólida”,

Desafios: 
 Distâncias geográficas, 
 Dificuldade financeira, 
 Resistência a uma catequese de iniciação à vida cristã 
 Alta rotatividade dos catequistas.

Debate sobre o documento do CELAM : “A alegria de iniciar discípulos missionários numa mudança de época. Novas perspectivas para a catequese na América Latina e
Caribe”.

2- Informação a nível do regional sul do brasil 

a) Diocese de Osasco (grande São Paulo)

 A Diocese de Osasco tem uma grande participação na história da catequese do Brasil com uma grande produção de subsídios que foram usados por muitas dioceses do
Brasil. 

Atualmente no seu centro catequético desenvolve as atividades de formação de catequistas e desenvolvimento de subsídios com as novas propostas da CNBB. 

Programa de Osasco
 Definição: Escola Catequética Discípulos de Emaús. 

Proposta: Escola de catequese destinada a formação de Catequistas

Proposta de conteúdo: 
 centralidade os três pilares da Igreja: Sagrada Escritura, Magistério e Tradição da Igreja.

Módulo Bíblico , Módulo Teológico e Litúrgico, Módulo Kerigmático e Mistagógico, Módulo Metodológico

Acessores: teologos pastoralistas do setor Bíblico Catequético, Seminaristas de Teologia, Religiosos (as). 

b) Diocese de Caxias do Sul



Atualmente esta diocese lidera a venda de subsídios em todo o Brasil. Possui um grupo catequetico liderado por leigos formados em diversas áreas da educação e
teologia. O lider inspirador deste grupo e coordenador do subsídio “A mesa do Pão” é atualmente Bispo auxiliar na Diocese de Porto Alegre – RS- Brasil.  

O subsídio
 A mesa do Pão acentua a pessoa de Jesus Cristo como nosso Salvador presente na Eucaristia e na vida do cristão. Revisa o que cada criança já sabe das orações e

apresenta outras: ato de contrição e respostas da missa. A família será convidada a refletir a Palavra nas atividades e encontros preparados para serem feitos em casa.
A comunidade estará envolvida no acolhimento das celebrações previstas para fortalecer os vínculos comunitários da catequese. 

 Informações sobre o autor e sua formação: 
Leomar Antônio Brustolin, fez a Graduação em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1990), Mestrado em Teologia pela Faculdade
Jesuíta de Filosofia e Teologia (1993) e Doutorado em Teologia - Ponticia Università San Tommaso de Roma, Itália (2000). 

 Publicações: Maria, Símbolo do Cuidado de Deus (2004); Formação Bíblica para Catequistas( 2004); Nossa Senhora de Caravaggio: História e Novena (2005); O
Caminho da Fé ( 2006). A mesa do Pão - Subsídio  de catequese para catequistas e catequisandos (2011). 
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