Desde

s
a
n
i
l
u
a
P
o princípio

o
h
l
e
g
n
a
Ev
o
a
c
i
n
u
m
o
c

Curso de Catequese
EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

CURSOS

Querido (a) Catequista,
Consciente da necessidade permanente de formação, que auxilie o
processo de evangelização como um todo, pedimos permissão para
lhe apresentar nosso projeto nascido da certeza de que podemos
ajudá-lo nessa árdua tarefa de formar paroquianos mais conscientes
na sua comunidade, conhecedores da mensagem evangélica e
comprometidos com a causa do Reino.
No projeto global, concebido pelo Pe. Tiago Alberione de evangelizar
na cultura da comunicação, a catequese ocupa um lugar significativo.
Recebemos a missão de anunciar a totalidade do mistério de Cristo ao
ser humano integral, considerado na complexidade de sua existência.
A catequese deve igualmente ser completa e atingir o ser na sua
totalidade, considerando a situação concreta em que se encontra.
Fiéis a esta intuição carismática, desde os primórdios da Congregação
das Filhas de São Paulo, as irmãs dedicam-se com especial cuidado
à produção de subsídios no campo da catequese e a sua divulgação,
acompanhando o progresso dos tempos. Agora chegamos com os
cursos EaD – Educação a Distância, com o mesmo objetivo.
Esperamos que a nossa proposta corresponda às suas necessidades
pastorais, pois sabemos o quanto a formação que leva a um
compromisso é importante para a saúde da paróquia. Inclusive, durante
o curso, abordamos o programa de qualidade dos 5S: Sensibilidade,
Serenidade, Superação, Sorriso e Sabedoria.
Contamos com o seu apoio. Pois de nossa parte acreditamos que nada
disso é feito para nosso mérito, mas para o bem do Reino de Deus.
Atenciosamente,
Equipe EaD

Catequese em EAD

Curso de catequese em EaD
Os cursos de catequese EaD da Paulinas, estão organizados em
encontros catequéticos, que trazem conteúdo consistente, atividades
comunitárias e celebrações. A metodologia do curso pretende
ensinar a catequistas, presbíteros e comunidade paroquial que todo
o ano catequético precisa ser planejado, previamente, para garantir
a iniciação e integração do catequizando. É fundamental, neste
sentido, fazer da catequese “um percurso importante de mergulho
no mistério de Cristo, uma preparação séria, personalizada e bem
articulada”1. São eles:

• Iniciação à catequese com inspiração catecumenal
• Eucaristia I – História da Salvação – Metodologia
• Catecumenato crismal I – Metodologia
• Espiritualidade e missão do catequista
A formação se inicia pelo curso Iniciação à catequese com
inspiração catecumenal, no qual o catequista aprofundará a Iniciação
Cristã, a fim de gerar uma identidade bem definida do cristão, que
conduza a pessoa a uma nova forma de ser e estar no mundo. Tomará
conhecimento do Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, que abordará
o RICA, o Querigma, a Mistagogia e o Discipulado. Em seguida vem
a Unidade Sacramental, ou seja, o objetivo de uma catequese com
estilo catecumenal é propor uma unidade na iniciação cristã (Batismo,
Eucaristia e Crisma), tendo como centralidade o real processo de
conversão e identificação com a vida, missão e pessoa de Jesus
Cristo.

1
COMISSÃO EPISCOPAL PASTORAL PARA A ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA. Itinerário
catequético. Brasília: Edições CNBB, 2014. P.41.
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Por fim, estudar-se-á o Diretório Nacional de Catequese (números
45-50) que ressalta a utilização do “estilo catecumenal” em toda
forma de catequese, especialmente a catequese de iniciação cristã,
e o processo formativo por idades, também chamado “por etapas”. É
necessário adotar uma postura mais orante, celebrativa e vivencial.
Tendo concluído essa etapa do catecumenato, o catequista inicia
o curso de Eucaristia I - História da Salvação – Metodologia (EaD). O
mesmo apresenta, em seis tópicos, o percurso da história da salvação,
itinerário de preparação para a Primeira Comunhão. Começa pela
apresentação da chegada do Reino na pessoa de Jesus. Em seguida,
narra-se a Criação e a aliança que Deus fez com o povo eleito.
Depois, reflete-se sobre o que significou a novidade da presença
de Jesus entre nós: seus milagres, parábolas e ensinamentos. Outro
passo importante é mostrar como aconteceu e o que significou a
Páscoa vivida por Jesus. Daí o estudo é concluído, lembrando que
participamos da Páscoa dele por meio dos sinais que nos deixou: o
banho batismal, a partilha do pão eucarístico, a unção com óleo.
A metodologia deste curso trata da necessidade de se fazer o
diagnóstico do grupo de crianças, a partir da sua realidade familiar e
das atividades da paróquia. Orienta o planejamento global desta fase,
particularmente a integração nos encontros com a família, bem como
o passo a passo da realização do encontro catequético centrado na
proclamação do texto bíblico. Seguindo o livro de apoio Iniciação à
Vida Cristã – Eucaristia são 43 encontros com os catequizandos, e
Iniciação à Vida Cristã - Família são 15 encontros com as famílias e 3
celebrações.
Já no curso do Catecumenato Crismal I - Metodologia, a partir
dos tempos e das celebrações de passagem, restaurados pelo
RICA e procurando seguir as características principais desse Ritual,
são apresentadas quatro unidades temáticas deste itinerário de
amadurecimento da fé para os jovens.
A progressividade das catequeses e dos ritos constituirá o critério
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principal para uma crescente conversão. O jovem conceberá, cada vez
mais, valores evangélicos que ocupem o lugar de uma mentalidade
consumista e mundana, e também adquirirá uma consciência mais
crítica sobre a exclusão social, geradora da injustiça e miséria. Para o
catequizando, esse tempo será ocasião de rico confronto da mensagem
evangélica com as suas convicções de vida, um autêntico período de
discipulado, de convivência íntima com o Mestre.
O itinerário a ser percorrido na metodologia deste curso também
será partilhado e aprofundado por toda a família. Isso implica
convicções, valores e fé que levam a uma forma própria de encarar a
vida, estabelecer relações e dar significado à existência.
O primeiro encontro estabelece as bases e objetivos do
catecumenato a ser trabalhado por todos. É fundamental aprofundar
hoje o sentido da fé diante do pluralismo religioso que experimentamos.
Os encontros sobre o Evangelho e o Reino requerem a conversão para
o seguimento de Jesus. O estudo sobre a Igreja e os sacramentos
questionam a participação e envolvimento na comunidade. E os temas
mais polêmicos (sexualidade e drogas) exigem um aprofundamento
consciencioso de toda a família.
Oferecemos, ainda, o curso de Espiritualidade e Missão do
Catequista. A vocação e missão do catequista acontecem em
um determinado contexto histórico-social e eclesial, por isso é
fundamental, dar-se conta de como as pessoas pensam e reagem
no mundo atual e como as pessoas entendem a fé neste horizonte.
A espiritualidade do catequista constituirá a resposta ao desafio de
fazer o mundo crer em Jesus Cristo como Igreja Povo de Deus.
Esse é um primeiro passo! Depois dessa proposta, serão
oferecidas a você outras possibilidades de capacitação específica:
Iniciação à Liturgia, Mistagogia, Querigma, Discipulado, Batismo de
crianças, Catecumenato de adultos para catequistas, Catequese
inclusiva.
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Caminho
para formar discípulos
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A coleção propõe a metodologia catecumenal, que
permite levar todos a uma crescente compreensão da fé
e à sua vivência no campo pessoal e comunitário.
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Iniciação à vida cristã
Batismo de crianças
Livro dos pais e padrinhos e livro do catequista

Iniciação à
vida cristã
7-8 anos
Nucap

Iniciação à vida cristã
dos pequeninos
Livro do catequista e
livro do catequizando e da família
Erenice Jesus de Souza

Livro do catequizando
e da família
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Iniciação à vida cristã
Eucaristia
Livro do catequizando, livro do catequista e livro da família
Nucap – Todos disponíveis em e-book
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Iniciação à vida cristã
Catecumenato crismal
Livro do crismando, livro do catequista e livro da família

Iniciação à vida cristã
Perseverança
Livro do catequista, livro da família e livro do catequizando
Nucap – Todos disponíveis em e-book

Iniciação à vida cristã
Batismo, Confirmação e
Eucaristia de adultos
Livro do catequista e livro do catequizando
Leomar Brustolin e Antonio Francisco Lelo

Caminho para formar discípulos
Desde 2011, a Iniciação à Vida Cristã está presente nas Diretrizes
Gerais de Ação Evangelizadora como uma das cinco urgências
pastorais. Em 2017 a CNBB publicou o documento n. 107, Iniciação à
Vida Cristã, com o propósito de estender a pedagogia catecumenal
a todas as idades da catequese. Ela permitirá formar discípulos
conscientes, atuantes e missionários. Na mudança de época em que
nos encontramos, a opção religiosa é uma escolha pessoal. Já não é
mais uma tradição herdada desde o núcleo familiar.

Celebrações da
Iniciação à vida Cristã

Adultos, jovens e crianças

Ritual da Iniciação
Cristã de Adultos

Catecismo jovem da
Igreja Católica

Paróquia, casa da iniciação à vida cristã
A partir do documento da CNBB n. 107

Nucap – Núcleo de Catequese Paulinas

Inspiração Catecumenal
Iniciação à vida cristã

Catequese com
estilo catecumenal
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DVD
Catequese com
estilo catecumenal
A pedagogia
da iniciação cristã

Antonio Francisco Lelo

Renato Quezini

A iniciação cristã

ABC da
iniciação cristã

Catecumenato, dinâmica
sacramental e testemunho
Antonio Francisco Lelo

Antonio José de Almeida

Metodologia da
iniciação à vida cristã

Formação do catequista
Nucap – Núcleo de Catequese Paulinas

Inspiração catecumenal - adultos
Iniciação à vida cristã

Batismo, Confirmação e Eucaristia de adultos Livro do catequizando
Leomar Brustolin e Antonio Francisco Lelo

Iniciação à vida cristã

Batismo, Confirmação e Eucaristia de adultos Livro do catequista
Leomar Brustolin e Antonio Francisco Lelo

Catequese sacramental – Contém seis cartazes e
roteiros explicativos para os encontros

Querigma
Querigma

A força do anúncio
Nucap – Núcleo de Catequese Paulinas
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Querigma
A partir do documento da CNBB n. 107

Nucap – Núcleo de Catequese Paulinas

Discipulado

Discipulado

Da multidão ao seguimento
Nucap – Núcleo de Catequese Paulinas

Mistagogia
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Mistagogia

Do visível ao invisível
Nucap – Núcleo de Catequese Paulinas
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Mistagogia

A partir do documento da CNBB n. 107
Nucap – Núcleo de Catequese Paulinas
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Iniciação à liturgia

Nucap – Núcleo de Catequese Paulinas e
Cláudio Pastro

Espiritualidade

Espiritualidade e missão do catequista

A partir do documento da CNBB n. 107
Vicente Frisullo
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Catequese familiar
Iniciação à vida cristã

Eucaristia – Livro da família
Nucap – Núcleo de Catequese Paulinas
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Iniciação à vida cristã
Catecumenato crismal

Livro da família
Nucap – Núcleo de Catequese Paulinas

Clique aqui e acesse o curso EaD

