
Catequese e liturgia  
na Iniciação à Vida Cristã

Núcleo de Catequese Paulinas (Nucap)



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Angélica Ilacqua CRB-8/7057

Catequese e liturgia na Iniciação à vida cristã / Núcleo de Catequese 
Paulinas – São Paulo : Paulinas, 2021.

160 p. (Pastoral litúrgica)

ISBN 978-65-5808-086-2

1. Catequese 2. Evangelização 3. Vida cristã 4. Liturgia 5. Sacramentos 
I. Núcleo de Catequese Paulinas

21-2338 CDD 268.82

Índice para catálogo sistemático:

1. Catequese    268.82

Paulinas

Rua Dona Inácia Uchoa, 62
04110-020 – São Paulo – SP (Brasil)

Tel.: (11) 2125-3500
http://www.paulinas.com.br – editora@paulinas.com.br

Telemarketing e SAC: 0800-7010081

© Pia Sociedade Filhas de São Paulo – São Paulo, 2021

 Direção-geral: Flávia Reginatto
 Editores responsáveis: Vera Ivanise Bombonatto  
  e Antonio Francisco Lelo
 Copidesque:  Mônica Elaine G. S. da Costa
 Coordenação de revisão: Marina Mendonça
 Revisão: Sandra Sinzato
 Gerente de produção: Felício Calegaro Neto
 Capa e diagramação: Tiago Filu

Nenhuma parte desta obra poderá ser reproduzida ou transmitida 
por qualquer forma e/ou quaisquer meios (eletrônico ou mecânico, 
incluindo fotocópia e gravação) ou arquivada em qualquer sistema ou 
banco de dados sem permissão escrita da Editora. Direitos reservados.

1a edição – 2021



 
Sumário

  Introdução .................................................................................. 7

 1. Anunciar, celebrar e viver a fé ..................................................... 9

 2. Celebrar com fé ........................................................................ 19

 3. Tempo salvífico ......................................................................... 29

 4. Unidade dos dois Testamentos ................................................. 39

 5. Memorial pascal ....................................................................... 45

 6. Configuração pascal ................................................................. 57

 7. Penitência ................................................................................. 63

 8. Participação litúrgica ................................................................. 67

 9. Assembleia litúrgica .................................................................. 73

 10. Celebração eucarística ............................................................. 79

 11. Finalidade da Eucaristia ............................................................ 85

 12. A presença de Cristo ................................................................ 87

 13. Preparar a celebração............................................................... 91

 14. Vivências litúrgicas .................................................................... 93

 15. Lava-pés ................................................................................ 101

 16. Água ....................................................................................... 103

 17. Óleo/crismação ...................................................................... 109

 18. Luz ......................................................................................... 113

 19. Partir o pão ............................................................................. 119

 20. Dar graças .............................................................................. 123

 21. Dar e pedir perdão .................................................................. 125

 22. Ano Litúrgico .......................................................................... 131

 23. Domingo ................................................................................. 141

 24. Mistagogia do espaço litúrgico ............................................... 145

 25. Salmos na catequese ............................................................. 149

  Conclusão .............................................................................. 155

  Referências bibliográficas ....................................................... 157



7

 
Introdução

Quando chegamos à casa de Deus, um turbilhão de sentimentos, 
de desejos e de expectativas nos invade; abre-se outro mundo de símbo-
los e de ritos. Queremos entrar nesse universo sagrado conversando fa-
miliar, carinhosa e filialmente com o Pai, sem nos sentirmos estranhos ou 
tomados de temor. O Deus de Jesus Cristo toma conta de nós, reorganiza 
nosso ser e nos proporciona paz, consolo e esperança.

Porém, aparecem os desafios: como o catequista poderá ajudar o 
catequizando a encontrar-se com Deus por meio da celebração litúrgica? 
De que modo os ritos deixarão de ser coisas codificadas para se tornar 
símbolos comunicadores da graça da Trindade? Como o catequizando 
percebe que a mesma Palavra anunciada durante o encontro se torna 
sinal sensível na celebração, a qual ele pode tocar, comer, ver, abraçar, ir 
ao encontro...?

Desejo que você ajude os catequizandos a percorrer os caminhos 
da fé celebrada, para alcançarem o mistério da morte e ressurreição do 
Filho em comunhão com o Pai e o Espírito Santo.

A beleza deste estudo está em sua aplicabilidade, porque a liturgia 
faz parte de nossa maneira de crer e de viver. Ela modela nossas atitudes 
e opções e é a maneira mais frequente de estarmos em contato com a 
Palavra de Deus. Mais do que somente se preocupar em como celebrar 
deste ou daquele jeito, busque saber: que mistério comemora estas ora-
ções e estes símbolos? Como faço parte deste acontecimento de salva-
ção? Como ele modifica minha vida?

Inicialmente, tratamos do método da Iniciação à Vida Cristã (IVC) e 
das atitudes necessárias para nos aproximarmos da celebração.

Em seguida, veremos os quatro tempos da revelação de Deus em 
nossa história, a unidade da história da salvação e o memorial pascal. 
Nossa configuração na Páscoa por meio dos três primeiros sacramen-
tos que nos tornam participantes do sacerdócio de Cristo. A liturgia é 
o exercício desse sacerdócio do qual participamos com a oferenda de 
nossa vida.
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Depois somos conduzidos à assembleia litúrgica como povo de 
Deus reunido para ouvir a Palavra e partilhar o pão eucarístico. Essa ação 
nos revela a presença do Ressuscitado entre nós.

Dedicamos alguns capítulos para apresentar o roteiro das vivências 
litúrgicas e refletir sobre os sinais da água, da luz, do óleo e os gestos 
do lava-pés, da ação de graças, do pedido de perdão e da partilha do 
pão. A vivência litúrgica destes sinais e gestos, naturalmente, integrará o 
itinerário catequético da IVC e ampliará o significado do Batismo, da Con-
firmação e da celebração eucarística.

Por último, abordaremos, de forma mais breve, o Ano Litúrgico e 
suas implicações na catequese.

Este livro supõe que o catequista conheça basicamente as etapas 
da história de Israel – criação, Abraão, Moisés; vida, missão e destino de 
Jesus –, participe com alguma regularidade das celebrações dominicais 
da comunidade e já tenha vivenciado os ciclos do Natal e da Páscoa. Em-
pregamos amplamente as noções de pecado, graça e aliança.

O presente livro, também, retoma partes de dois trabalhos ante-
riores do Nucap: Iniciação à liturgia, 2012, e Mistagogia: do visível ao 
invisível, 2013. O diferencial deste trabalho é a integração das categorias 
próprias da liturgia ao que julgo ser mais necessário e útil no caminho da 
IVC, além de prezar pela objetividade dos conteúdos; por isso, requer um 
estudo paciente, atento e continuado do catequista ou, melhor ainda, do 
grupo de catequistas.1 Para o estudo valer a pena, será preciso percorrer 
capítulo por capítulo, porque os temas se completam e pouco adiantará 
estudar aleatoriamente um ou outro capítulo, se o catequista permanecer 
com uma visão fragmentada da liturgia.

1 As celebrações próprias do itinerário da Iniciação à Vida Cristã não foram contempla-
das, visto que o Nucap já publicou um ritual adaptado para adultos, jovens e crianças, 
com suas introduções e orientações.
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1  
Anunciar, celebrar e viver a fé

A catequese está a serviço da evangelização e se guia pela inspira-
ção catecumenal concebida como “uma dinâmica, uma pedagogia, uma 
mística, que nos convida a entrar sempre mais no mistério do amor de 
Deus”.1 A inspiração catecumenal propõe o encontro com o Senhor, o se-
guimento de Jesus Servo e a configuração sacramental no mistério pascal 
como ápice da iniciação cristã. Por isso, em primeiro lugar, o catequista aju-
dará o catequizando a descobrir a pessoa, a missão e o destino de Jesus.

Naturalmente, esse conhecimento ultrapassa o mero saber dado a 
seu respeito. Há que conviver com Jesus para assimilar seu modo de agir, 
quem ele considera bem-aventurado, que destino nos aponta. A imagem 
mais forte é a do caminho a ser percorrido, tal como o de Emaús. “A 
Iniciação à Vida Cristã é a participação humana no diálogo da salvação. 
Somos chamados a ter uma relação filial com Deus. Com ela, o iniciando 
começa a caminhada para Deus que irrompe em sua vida, dialoga e ca-
minha com ele.”2

O caminho será o lugar da experiência de Deus, da acolhida do mis-
tério de Deus, que inaugura uma realidade nova. Pôr-se a caminho com o 
Mestre evoca persistência e fé de que se vai chegar ao lugar prometido; 
pouco a pouco, a distância vai diminuindo, porém o esforço de perseverar 
é duramente posto à prova. O importante é não permanecer à beira do 
caminho, mas tomar a estrada com ele.

Jesus transformou a condição humana e deu início à realidade ple-
na que esperamos pela fé. Ele nos chama e caminha conosco. Por isso, 
“nesse itinerário de acolhida do mistério de Deus, a pessoa precisa ser 
iniciada por meio de experiências que a toquem profundamente e a im-
pulsionem à sua conversão”.3

1 CNBB. Iniciação à vida cristã: itinerário para formar discípulos missionários. Brasília: 
Edições CNBB, 2017. (Documentos da CNBB, n. 107, n. 56).

2 Ibid., n. 96.
3 Ibid., n. 79.
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Ao longo do caminho, três dimensões interagem estreitamente para 
proporcionar a experiência do mistério de fé na vida do catequizando. O 
mistério de fé anunciado pela catequese é celebrado pela liturgia, sem 
diferença. Tanto o anúncio como a celebração têm a finalidade de levar a 
pessoa a viver o mistério de fé. Oramos como cremos, porque devemos 
viver como cremos e rezamos na liturgia.

“Para entrar nesse mistério não há outro caminho senão o en-
contro pessoal com Jesus”, que é feito a partir do primeiro anúncio da 
pessoa, missão e destino de Jesus.4 E, também, “encontramos Jesus 
Cristo, de modo admirável, na Sagrada Liturgia. Ao vivê-la, celebrando o 
mistério pascal, os discípulos de Cristo penetram mais nos mistérios do 
Reino e expressam de modo sacramental sua vocação de discípulos e 
missionários”.5

O catequista está acostumado a refletir a Palavra de Deus e aplicar 
diretamente seus ensinamentos na vida. De agora em diante, ficará mais 
atento, porque a Palavra, uma vez anunciada, se torna realidade de sal-
vação, ao ser ritualmente celebrada. É sempre o mesmo movimento da 
Palavra refletida na catequese que na celebração litúrgica recebe algum 
gesto ou sinal. O sacramento é a Palavra visível, resultante da união da 
Palavra com o elemento.

Antes de toda celebração sacramental, a Igreja inclui a procla-
mação da Palavra. Aquilo que a Palavra profetiza como promessa de 
graça, o sacramento realiza por meio de um sinal: ao ungir o crismando 
na fronte em forma de cruz, o bispo diz: “N., recebe por este sinal o 
Espírito Santo, Dom de Deus”. A graça que o sacramento proporciona 
é fruto da promessa proclamada anteriormente na Palavra. É importante 
ajudar o catequizando a perceber o mesmo registro da leitura bíblica, 
agora, em uma linguagem ritual simbólica, que proporciona o diálogo 
com o Deus Trino.

Neste mesmo número 74, o Documento n. 107 da CNBB sobre 
a Iniciação à Vida Cristã propõe decididamente a estreita união entre 
catequese e liturgia como caminho vital de acesso a Deus. O modo 
concreto de os candidatos falarem diretamente com o Mestre será por 
meio da liturgia.

4 Ibid., n. 87.
5 Ibid., n. 250.



11

A unidade dessas três dimensões aponta um estilo de catequese 
que inicia o candidato na vida cristã e na comunidade de fé de forma 
progressiva.

Iniciação/mistagogia

O Documento n. 107 especifica que a catequese acontece em es-
treita união com as celebrações litúrgicas, porque o objetivo é envolver os 
sentidos, a ação da graça, e promover uma real experiência de encontro 
pessoal com o Senhor – uma verdadeira iniciação. “Nesse sentido, ‘ini-
ciar’ é um processo muito mais profundo e existencial do que ‘ensinar’.”6 
O termo “iniciar” comporta um sentido experiencial, porque, “mais do que 
um conhecimento intelectual, é uma experiência de vida”7 que deve levar 
a uma transformação, a uma mudança profunda no modo de ser da pes-
soa no mundo, que atinja seus valores e suas escolhas.

A iniciação produz uma passagem de um estado ao outro, de um 
estágio de vida a outro, de um modo de vida a um novo. Está na origem 
de uma série de mudanças que permitem a pessoa ser introduzida na co-
munidade humana, em um mundo de valores, com vistas a uma existên-
cia mais perfeita ou a uma missão. Comporta três estágios de maturação: 
um antes, um durante e um depois.

A iniciação cristã tem como objetivo: ajudar a pessoa a tornar-se 
cristã, participante consciente do mistério pascal e da comunidade ecle-
sial; viver a dinâmica da união com Cristo, buscando assemelhar-se a 
ele, e levar a uma experiência de fé ligada com a vida, em um processo 
contínuo de conversão.

O caráter de iniciação engloba o sentido de mudança gradual, de 
transformação da mente, do coração e dos costumes; assim, podemos 
notar o amadurecimento da fé que vai acontecendo durante a catequese, 
e também as atitudes e sentimentos cristãos que brotam da conversão.

A fé que nasce da escuta da Palavra se converte progressivamente 
em aceitação da mensagem, abertura à salvação, iluminação gradual da 
consciência sobre o sentido e o estado da própria vida. O caminho para 
responder à fé não é simplesmente um esforço intelectual, mas sim uma 

6 Ibid., n. 122.
7 Ibid., n. 86; cf. ibid., n. 83.
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experiência de vida que exige do candidato um dinamismo de mudança, 
desapego, luta, libertação, e também a prática de caridade e de testemu-
nho apostólico.

No processo de IVC com inspiração catecumenal, a catequese inte-
gral, apoiada nas celebrações catecumenais, confere a graça do Espírito 
que permite desde o tempo do catecumenato a participação do candi-
dato no mistério pascal, até culminar na celebração dos sacramentos. Ao 
descobrir novos valores dados pelo anúncio da fé e pelas celebrações 
que acontecem durante o caminho, a pessoa é capaz de incorporá-los, 
fazê-los seus, a ponto de ressignificar sua vida, mudar seu modo de ser e 
de existir no mundo. Assim, o candidato vai protagonizando o trânsito do 
velho ao novo ser humano, e tal progresso antecipa a conformação com 
Cristo, que ocorrerá sacramentalmente no Batismo.

O próprio adjetivo “progressivo” indica que a iniciação acontece aos 
poucos, ao longo do itinerário. As três celebrações de passagem, bem 
como os ritos de bênçãos, exorcismos, entregas, unção e escrutínios, se 
direcionam progressivamente para a conformação pascal plena na cele-
bração dos sacramentos. A celebração desses ritos indica que a iniciação 
sacramental acontece progressivamente, em interação com as cateque-
ses e a conversão do catequizando. De tal modo que, na vigília pascal, 
restarão apenas os gestos essenciais dos sacramentos: a profissão de fé 
e o banho batismal, a crismação e a Primeira Eucaristia.

Mais que ver uma multiplicidade de ritos, devemos ter presente o 
processo unitário no qual essa dinâmica vai moldando a personalidade do 
catequizando, que se vê sempre mais configurado ao mistério de Cristo 
na Igreja. A maturidade torna-se, então, uma resultante do encontro da 
graça das celebrações e das catequeses com a correspondente adesão 
do candidato. A convivência comunitária exercerá sua influência, marcará 
seu crescimento e estimulará o testemunho das boas obras.

A Vida Cristã é um novo projeto de vida... [que] requer um processo de passos 
de aproximação, mediante os quais a pessoa aprende e se deixa envolver pelo 
mistério amoroso do Pai, pelo Filho, no Santo Espírito. [...] O processo cate-
cumenal cria progressiva revisão das atitudes, escolhas e comportamentos, 
convocando a uma efetiva conversão da própria vida.8

8 Ibid., nn. 5 e 134.
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Por meio da participação na celebração, o catequizando entra em 
contato direto com a graça comunicada, tem acesso ao mistério pela 
razão e pelos sentidos que envolvem a celebração. Esses elementos o 
levam a integrar o plano da salvação em sua história pessoal.

Por mistério cristão ou sacramento entende-se o plano divino da salvação 
que Deus realiza na história da humanidade. O termo “mistério”, no Novo Tes-
tamento, não indica em primeiro lugar um segredo intelectual, mas a ação 
salvadora de Deus na história. Antes de ser uma verdade ou uma doutrina, o 
“mistério” é um acontecimento realizado na história e oferecido como salvação 
a todos os seres humanos.9

Na Carta aos Efésios, encontramos um resumo do plano de salvação 
em forma de hino, narrando as seguintes realidades: Deus Pai, conforme 
seu desígnio benevolente, nos fez conhecer o mistério de sua vontade, 
pois, na plenitude dos tempos, nos enviou e nos abençoou em Cristo, nos 
predestinando à adoção como filhos. Obtivemos, dessa forma, o perdão 
de nossos pecados e, conforme sua graça gloriosa, o Espírito Santo que o 
Filho derramou profusamente sobre nós como garantia de nossa herança. 
E, assim, o Pai reencabeçou (recapitulou) todo o mundo criado em Cristo. 
Nele, somos herdeiros predestinados da salvação (cf. Ef 1,3-14).

“Sentir-se mergulhado no mistério fazia parte da iniciação.”10 De 
fato, a iniciação tem o caráter revelador de Deus em nossa história. É a 
salvação colocada ao nosso alcance como acontecimento atual ao qual 
temos pleno acesso pela fé. Seguindo essa perspectiva, alcançamos o 
“mistério de Deus [que] chega à sua plenitude em Jesus de Nazaré e é 
anunciado na comunidade dos discípulos, até a sua vinda gloriosa”.11

Toda catequese é considerada mistagógica, na medida em que in-
troduz/inicia o catequizando no mistério revelado em Cristo para realizar 
a profunda experiência do conhecimento pessoal e íntimo dele. Dessa 
forma, os termos “mistagogia” e “iniciação” cumprem a mesma função. 
A mistagogia é o exercício de perceber a comunicação da graça de Deus 
nos símbolos celebrados na liturgia, como uma progressiva introdução no 
mistério pascal de Cristo, vivido na experiência comunitária.

9 Ibid., n. 83.
10 Ibid., n. 84.
11 Ibid., n. 83.
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A palavra “mistagogia” vem do grego mist, que indica “mistério”, “o 
oculto”, e agagein, que quer dizer “conduzir, guiar”. Refere-se a tudo o que 
ajuda a conduzir ao mistério (grego: myo, “fechar, ocultar”). Portanto, mis-
tagogia significa “ser introduzido no mistério”, ou seja, no plano salvífico 
de Deus de salvar o mundo em Cristo (cf. Ef 1,3-13). Os recém-batizados 
foram introduzidos no mistério de Cristo pelos três sacramentos.

A ação sacramental produz uma participação não simplesmente 
externa, como também no interior do mistério, isto é, no dom, na graça 
recebida no sacramento. A dinâmica dessa participação é dada pelo Es-
pírito Santo, que proporciona a configuração do fiel no corpo eclesial de 
Cristo. Na vigília pascal, os neófitos fizeram a experiência nova e pessoal 
dos sacramentos e da comunidade; entraram em comunhão com o Espí-
rito Santo e experimentaram quão suave é o Senhor.

A meta é chegar à essência do caminho: ser incorporado em Cristo 
para viver com ele a sua Páscoa, que passa a ser a de todo o Corpo. Essa 
será a obra acabada dos três sacramentos. Claro que essa incorporação 
somente será completa com a resposta de fé tecida ao longo de toda a 
vida do neófito. “Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhe-
cimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da 
plenitude do Cristo” (Ef 4,13).

A relação mestre-discípulo não se limita ao fato de ensinar e apren-
der uma doutrina, mas é uma comunhão vital com Jesus e se traduz na 
obediência incondicional à sua Palavra. Os seguidores de Jesus parti-
cipam de sua vida, de suas atividades, particularmente do anúncio do 
Reino. Mas eles dependem plenamente de Jesus e agem em comunhão 
com ele. Sem a relação-comunhão vital com Jesus, a pregação da Boa-
-Nova do Reino perde toda sua força de transformação.

Um processo de educação mistagógica da fé não é uma doutrina 
bem organizada; é, sim, um caminho percorrido em comunidade, no qual 
existe partilha, perdão, escuta, acolhida, celebração, compromissos… É 
uma busca da fé em comum.

Junto aos iniciandos, a comunidade é chamada a renovar a graça 
batismal. A cada ano refaz o caminho da iniciação e renova os compro-
missos de vida batismal. Também se compromete a acolher e formar o 
catequizando, como também a preparar o catequista e a tornar dispo-
níveis os meios necessários para a catequese. A catequese encontra, 
na comunidade, seu lugar próprio, mas deve realizar-se, também, “em 
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comunidade”, quer dizer, levando o grupo de catequizandos a ser uma 
verdadeira comunidade. A vida comunitária é fundamental para o discípu-
lo de Jesus. A nossa fé se forma no grupo de seguimento do Senhor, por-
que precisamos uns dos outros para nos educar no caminho das bem-
-aventuranças, nos fortalecer na oração e confirmar nossa fé.

“A Igreja é o povo que Deus reúne no mundo inteiro. Existe nas co-
munidades locais e se realiza como assembleia litúrgica, sobretudo euca-
rística. Vive da Palavra e do corpo de Cristo e ela mesma se torna, assim, 
corpo de Cristo.”12

O processo de educação da fé é comunitário, no seu andamento e 
no seu fruto final. Além da experiência comunitária realizada no contexto 
da vida paroquial, é fundamental que o catecumenato desenvolva uma 
pedagogia de diálogo e de partilha.

Por isso, precisa-se criar um ambiente de “comunidade”. O próprio 
encontro seja uma experiência do que é comunidade eclesial. Os parti-
cipantes se conheçam, se estimem e procurem, juntos, aprofundar a fé, 
rezar com a Palavra de Deus, ser solidários, sabendo partilhar e ajudar-se 
mutuamente. Que seja um ambiente alegre, onde todos se sintam aceitos 
e valorizados.

Devoção

A compreensão do mistério de Deus, revelado em Cristo e cele-
brado na força do Espírito na liturgia, nos leva a ressaltar a configuração 
progressiva do catequizando nesses acontecimentos. A celebração de 
cada um dos acontecimentos da vida de Jesus gera uma atitude e um 
comportamento de vida nova. Essa postura se diferencia de uma visão 
unicamente devocional.

Mesmo com uma reta intenção de fé, há a necessidade de o devo-
to dar o passo de perceber-se intrinsecamente parte da revelação, pela 
incorporação a Cristo e recepção do seu Espírito no Batismo. Essa incor-
poração em Cristo coincide com a linguagem da catequese querigmática 
e se reforça com ela, assumindo um caráter de transformação e de mu-
dança no modo de pensar e de ser.

12 BENTO XVI. Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. São Paulo: Loyola, 2014, 
n. 752.
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Mais do que desenvolver a vida litúrgica, torna-se natural para mui-
tos católicos ter uma fé muito pessoal, reduzir a prática da vida religiosa 
apenas em cumprir promessas e pedir sacramentos nos grandes mo-
mentos de passagem – Batismo, primeira comunhão, casamento e missa 
de sétimo dia.

Vamos valorizar essas diversas manifestações de fé presentes nas 
comunidades, particularmente, as devoções marianas, ao Bom Jesus, 
aos santos, mais caracterizadas pela adesão afetiva à fé, com ampla ex-
pressão de sentimentos, pedido de curas e graças urgentes e imediatas. 
Trata-se de expressões legítimas de amor a Deus, de acolhida do trans-
cendente, de superação da pobreza, das situações-limite: luto, desem-
prego, desilusão amorosa, fome... e de retidão de vida em direção ao 
bem dos outros.

No horizonte da tecnologia cada vez mais avançada, manifestar 
sensibilidade de fé para aprofundar o mistério de Cristo já é um ganho 
imenso, porém nosso amor por Jesus vai além do sentimento de adora-
ção, piedade e confiança. O processo catequético partirá dessas devo-
ções para evoluir em direção ao seguimento de Jesus Cristo. Tornar-se 
discípulo de Jesus implica estabelecer uma relação com o Senhor para 
conhecer sua vida, seu ensinamento e o destino que ele nos oferece, da 
maneira como o Evangelho apresenta.

A liturgia, ao celebrar ciclicamente os mistérios da vida de Cristo, 
educa nossa fé para acolher o projeto de Deus e nos confere a graça do 
Espírito para abraçarmos a missão que o Pai nos aponta. Aos poucos, 
damos o passo de uma fé individual e motivada pelas necessidades ime-
diatas, a fim de discernir a vontade de Deus e conformar nossa vida a ela.

Vamos celebrar o Deus da vida apresentando-lhe nossas neces-
sidades pessoais, nossas lutas e sentimentos para amadurecer a fé no 
horizonte da doação e da entrega da própria vida, até a identificação com 
Cristo. “A educação na fé supõe [...] discernimento na busca de Deus, 
presente na religiosidade popular, e condução de todas as nossas devo-
ções e práticas religiosas ao Mistério Pascal.”13

A liturgia ressalta o caminho do discipulado, a transformação contí-
nua do cristão nos mistérios celebrados e a apropriação da cruz cotidiana 
na perspectiva otimista da ressurreição na vida eterna. A liturgia também 
nos prepara para acolher a vontade de Deus e para seguir o seu plano 

13 CNBB, Iniciação à vida cristã, n. 151.
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em nossa vida. Isso requer leitura da Palavra, participação na oração da 
comunidade, especialmente da Eucaristia dominical.

Catequista mistagogo

A Igreja espera contar, hoje, com catequistas que, além de estar ca-
pacitados para o serviço da catequese, sejam capazes de evangelizarem 
de tal forma que conduzam de fato o seu catequizando ao encontro com 
Jesus, vivo e ressuscitado: é essa a tarefa do catequista mistagogo. Para 
conduzir alguém a Jesus Cristo é preciso primeiramente tê-lo encontrado 
na comunidade, na Eucaristia, no pobre, naquele que sofre... A ação da 
catequese, segundo este método, torna-se uma partilha de vivência de fé, 
de sentido e de motivação de vida. Antes de falar de Jesus, do Pai ou do 
Espírito Santo, vamos visitar nossas convicções e atitudes.

Nesse caminho, é fundamental a participação dominical na comu-
nidade, adquirir o hábito da leitura dos Evangelhos e da oração dos Sal-
mos, aprender a ler os fatos cotidianos segundo o coração de Jesus, 
desenvolver uma vida de fé entregue ao bem e estar disponível para fazer 
a vontade de Deus...

O caminho formativo do cristão, como é atestado nas Catequeses mista-
gógicas dos Padres da Igreja, teve sempre um caráter experiencial, mas 
não negligenciando a inteligência da fé. O encontro vivo e persuasivo com 
Cristo anunciado por testemunhas autênticas era determinante. Portanto, 
aquele que introduz aos mistérios é, antes de tudo, uma testemunha. Esse 
encontro tem sua fonte e seu ápice na celebração da Eucaristia e se apro-
funda na catequese.14

O catequista mistagogo é aquele que faz a experiência de Deus, 
professa a fé no cotidiano e discerne a experiência de fé de seus catequi-
zandos nos sinais que revelam a presença de Deus nos acontecimentos 
da vida, na história da salvação e, principalmente, nos ritos celebrados na 
liturgia. O catequista é capaz de celebrar e viver a riqueza dos sacramen-
tos na vida e entender os seus sinais na celebração. Assim, ele vive do 
mistério e é capaz de conduzir outros ao mistério.

14 PONTIFÍCIO CONSELHO PARA A PROMOÇÃO DA NOVA EVANGELIZAÇÃO. Diretó-
rio para a catequese. São Paulo: Paulinas, 2020, n. 97.
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O catequista, sendo uma pessoa de fé, aprende a reconhecer a 
manifestação do Senhor na liturgia, que se torna lugar de encontro com 
Cristo. Daí vem a importância de conhecer o espírito da liturgia, sua 
maneira própria de expressar o mistério fazendo memória do aconte-
cimento salvífico. A familiaridade com a celebração litúrgica o ajudará 
a unir o sinal com a proclamação da Palavra. Se você, catequista, não 
tem a prática de conduzir uma celebração ou oração comunitária, não 
precisa temer ou sentir-se inseguro, porque se trata do mesmo movi-
mento da Palavra.

O mistagogo já fez uma parte do caminho; portanto, encontra-se 
habilitado a ser companheiro de estrada, assim como aconteceu com os 
discípulos de Emaús. Da partilha do Pão da Palavra e da Eucaristia, eles 
passam para a ação e voltam para Jerusalém para dar o testemunho. 
Liturgia e vida são partes de um mistério!


