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PROJETO "VIVER A PALAVRA"

PALAVRA DO NOSSO BISPO DIOCESANO

“E saindo imediatamente da sinagoga, 
foram para a casa de Simão e André, 

com Tiago e João” (Mc 1, 29).

 † Dom Pedro Cunha Cruz
Bispo Diocesano da Campanha

 Que todas as comunidades assumam este compromisso evangelizador e 
catequético voltado para o interior das famílias, promovendo uma autêntica 
espiritualidade familiar. Não podemos perder a esperança cristã neste deserto 
pandêmico que estamos atravessando. Que cada família possa ser sujeito ativo 
da obra evangelizadora.

 Caros irmãos sacerdotes, leigos e leigas da nossa querida Diocese da 
Campanha, como deve ser do conhecimento de todos, daremos continuidade ao 
nosso projeto de catequese: “Viver a Palavra” com uma metodologia nova. 
Será preciso o empenho de cada paróquia, a fim de que as famílias possam se 
envolver e protagonizar um bonito trabalho catequético centrado no anúncio da 
pessoa de Jesus Cristo. Afinal, no contexto plural e complexo que vivemos 
hoje, é preciso evangelizar. Como nos recorda o Papa Francisco: “Evangelizar 
é tornar o Reino de Deus presente no mundo” (EG 176).

 A família é um anúncio de fé enquanto lugar natural no qual a fé pode 
ser vivida de maneira simples e espontânea (DpC 227); pois é nela que 
recebemos a semente do Evangelho e desenvolvemos os valores humanos. Por 
isso, contamos com o apoio e a mútua colaboração entre os catequistas e as 
famílias, com o propósito de darmos sequência à tarefa de transmitir a fé aos 
nossos catequizandos.

 Com bênção paternal,

Catequese na família, com a família e da família
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PROJETO

Sempre mirem alto, apoiados pela misericórdia do Pai. O Papa vos encoraja e vos apoia".

"Caros Catequistas, vos peço que não percam o entusiasmo. 
Como os artesãos, também vocês são chamados a plasmarem o anúncio 

com criatividade. Não cedam ao desencorajamento e ao desconforto. 

Papa Francisco, 30 de janeiro de 2021.

1 Apresentação
 O projeto “VIVER A PALAVRA” consiste em fazer 
acontecer uma catequese querigmática, isto é, uma catequese 
especificamente centrada no anúncio da pessoa de Jesus Cristo, 
anúncio este essencial em todas as etapas da Catequese. A partir 
das citações do Evangelho de domingo, anunciaremos Nosso 
Senhor Jesus Cristo através de Sua vida e atitudes, de suas 
palavras e ações, com o objetivo de, junto com as famílias, 
possibilitarmos aos catequizandos, hoje, o encontro com a 

pessoa de Jesus, encontro este que leva ao itinerário de seguimento e compromisso 
de cada um com o Mestre que veio implantar o Reino de Amor. 

2 Justificativa
Diz o Diretório para a Catequese:

A catequese, que não pode pura e simplesmente digitalizar-se, precisa com certeza de 
conhecer o poder deste meio e usar tudo o que tem de potencial e de positivo, todavia 
com a consciência de que não se faz catequese usando apenas os instrumentos digitais, 
mas oferecendo espaços de experiências de fé (DpC 371).

Neste sentido, este projeto de Catequese da Diocese da Campanha, pensado 
diante das exigências da pandemia da COVID-19, já teve início em 2020, através 
dos subsídios de celebração da Palavra em família disponibilizados no blog 
“odiadosenhoremfamília.blogspot.com”.  

Em 2021, prosseguindo a situação de pandemia e as normas de distanciamento 
social, intensificaremos a Catequese aprimorando este caminho. O subsídio será 
entregue pelos catequistas às famílias, por meio digital ou impresso, mas o 
encontro não será realizado em meio digital. Este é o diferencial: conjugar a 
utilização do digital como meio, mas celebrar o encontro com a Palavra 
presencialmente, em cada família. 
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3 Metodologia

Serão convidados a participar desse encontro inicial até dois membros adultos 
de cada família. A família receberá um folder com as orientações do projeto e uma 
ficha de inscrição. Caso a família queira aderir ao projeto, preencherá a ficha e 
encaminhará aos responsáveis da comunidade. Em cada família, dois membros 
adultos serão os “introdutores”, ou seja, aqueles que se comprometerão a um 
encontro mensal com o catequista e organizarão o encontro semanal em sua 
família.

Cada paróquia realizará encontros de apresentação do 
projeto e inscrição das famílias para a Catequese, registrando 
os dados pessoais de todos os seus integrantes, com especial 
atenção às crianças e adolescentes em idade de Catequese (em 
nossa Diocese, dos 8 aos 16 anos). Estes encontros serão 
articulados pela equipe paroquial de coordenação da 
Catequese, contando com a colaboração do Setor Família 
(Pastoral Familiar, ECC, ENS, ...), das equipes de Acolhida e 
Liturgia da comunidade. A Equipe Diocesana de Catequese 
fornecerá o modelo de ficha de inscrição. 

a) Encontro de Apresentação do Projeto e Inscrição das Famílias

b) Encontro Mensal dos Catequistas com os Familiares Introdutores

Dois catequistas, com o apoio de agentes de pastoral do 
Setor Família, assumirão em conjunto a responsabilidade de 
acompanhar até 12 famílias, independentemente das idades 
dos catequizandos, pois a catequese será realizada 
semanalmente, em família. Nos encontros mensais com os 
catequistas, os introdutores partilharão as experiências 
vividas e apresentarão ocasionais dúvidas surgidas nos 
encontros em família.

Os catequistas, por sua vez, seguindo a metodologia já 
consagrada na catequese (ver-iluminar-agir-celebrar) farão 

o anúncio do Evangelho, orientando as temáticas que serão abordadas ao longo do 
próximo mês. O registro de participação será, pois, da família em conjunto, sempre 
se atentando para perguntar como vai a caminhada de cada um dos catequizandos 
(crianças e adolescentes).

Graças à família, a Igreja se torna uma família de famílias e é enriquecida 

pela vida dessas igrejas domésticas (DpC 226).

03



 

 Através desta seção, a família será convidada a meditar, refletir, conversar, 
rezar e, sobretudo, agir em conjunto a partir do agir da pessoa de Jesus Cristo. 
Atitudes simples serão propostas à vivência das famílias durante a semana; algo a ser 
feito dentro de casa, um desdobramento da celebração dominical. 

  Os encontros semanais em família acontecerão com a 
ajuda dos subsídios “O Dia do Senhor em Família”. Esses 
subsídios serão entregues mensalmente ao “introdutor” no 
encontro com os catequistas. Eles também poderão ser 
acessados através de meios digitais de acordo com a 
necessidade e a possibilidade. O subsídio apresenta um roteiro com estrutura e 
linguagem simples, mas com profundidade no anúncio e reflexão da Palavra, tal 
como nos encontros de Novena de Natal em Família, já consagrados em nossa 
Diocese. Semanalmente, na conclusão da celebração, haverá a seção “VIVER A 
PALAVRA”. 

 

c) Encontro Semanal em Família
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 A Catequese faz ecoar a Palavra de Deus de forma que Jesus 
se torne uma “presença presente” em cada coração, em cada 
família. Retomando o número 317 do Diretório para a 
Catequese: “A geração adulta que quer transmitir a fé tem a 
tarefa de proporcionar experiências. Só uma catequese que 
faz o caminho que vai da informação religiosa ao 
acompanhamento e à experiência de Deus será capaz de 
oferecer o sentido.”

Por exemplo, almoçar juntos 2 vezes esta semana; sentar na sala de casa ou ao 
redor da mesa para ouvir uma história dos pais; escrever uma carta da família 
a outra família amiga; fazer uma noite do perdão entre os membros da família; 
arrumar juntos a casa e arrumar também o coração... Ações que demonstram 
nosso amor a Jesus e aos irmãos, porém, muitas vezes esquecidas dentro de 

nossas famílias, nossas igrejas domésticas, fomentando o essencial na vivência 
cotidiana da fé na família.  

"A Igreja, em sua missão evangelizadora, anuncia o Evangelho às famílias, 
fazendo-as experimentar que ele é alegria que enche o coração e a vida 

inteira, porque, em Cristo, somos libertados do pecado, da tristeza, do vazio 
interior, do isolamento" (DpC 229).



Ministros Ordenados: O anúncio do Evangelho está no coração do ministério 
ordenado, seja no grau do episcopado, do diaconato ou do presbiterato. 

O projeto “VIVER A PALAVRA é um projeto para um tempo específico: o 
ano de 2021, no contexto da pandemia da COVID-19. Ele seguirá o ritmo do Ano 
Litúrgico – o ano celebrativo da Igreja –, começando na Quaresma e tendo sua 
conclusão na Solenidade de Cristo Rei.  Serão nove meses de íntimo contato com a 
Palavra. Tempo de gestação do novo que brota do encontro pessoal com Jesus.

4 Cronograma de Ação

5 Interlocutores do Projeto

O bispo, sucessor dos apóstolos, é o primeiro catequista; o primeiro 
responsável pela catequese na diocese (cf. DpC 114). Cabe a ele, como pastor 
diocesano, “juntamente com a pregação, promover a catequese e predispor as 
diferentes formas de catequese necessárias aos fiéis” (DpC 114). No que tange à 
pregação, diante da impossibilidade do contato presencial, a mensagem semanal 
enviada pelo senhor bispo, a partir do Evangelho dominical, veiculada através dos 
meios de comunicação, ocupa um lugar importante no projeto, sendo alimento 
para a fé e referência para o anúncio a ser feito pelos catequistas e pelas as famílias. 

Na promoção da catequese e de suas formas de ação, é a palavra do bispo 
diocesano, através de encontros (presenciais e virtuais), visitas, cartas pastorais e 
mesmo através deste projeto, elaborado a seu pedido e sob sua orientação, que 
anima, motiva e orienta os demais ministérios.

05



O presbítero, enquanto colaborador do bispo no 
processo de educação da fé nas comunidades deve motivar, 
acompanhar e fazer o possível para garantir que o anúncio de 
Jesus às famílias, aconteça através deste projeto (cf. DpC 
115). Dentre muitas outras formas, esse acompanhamento 
pode ser feito junto à coordenação da catequese ao longo 
todo o processo de organização e execução do projeto; 
participando, de modo especial do encontro de abertura e do encontro de conclusão 
com os introdutores das famílias; e caminhando de modo mais próximo com os 
iniciandos da primeira Eucaristia e da Crisma.

O Diretório para a Catequese destaca que “os diáconos deverão ser envolvidos 
nos programas catequéticos diocesanos e paroquiais, sobretudo no que diz 
respeito às iniciativas ligadas ao primeiro anúncio” (DpC 117). Sendo assim, os 
diáconos permanentes e os candidatos ao diaconato permanente de cada paróquia 
são chamados a colaborar com os catequistas, especialmente na preparação e na 
realização dos encontros mensais.

Família: Sobre os âmbitos da catequese familiar, o Diretório para a Catequese assim 

afirma: “A família é um anúncio de fé enquanto lugar natural onde a fé pode ser vivida de 

maneira simples e espontânea. Ela 'tem uma prerrogativa única: transmite o Evangelho, 

radicando-o no contexto de profundos valores humanos' (AL 86)” (DpC 227).

 Sendo assim, neste projeto, a família ocupa seu papel indispensável no 
processo de educação da fé. A proposta é que se contemplem os três âmbitos 
apontados pelo Diretório:

1.  Catequese na família: nas propostas de ação que serão indicadas no subsídio semanal, 
a dinâmica da vida em família, com suas relações e até mesmo suas tensões, será 
colocada em evidência, como experiência catequizadora.

2. Catequese com a família: a comunidade-Igreja anuncia o Evangelho às famílias, sobretudo, 

neste projeto, nos encontros mensais com os catequistas. As famílias, por sua vez, sob a 

orientação da figura dos “familiares introdutores” reverberam este anúncio querigmático 

tomando consciência de seu papel de sujeito ativo na evangelização.

3. Catequese da família: a família que evangeliza vai além de sua própria casa ou de seu 

próprio núcleo familiar, colaborando com a evangelização das outras famílias da 

comunidade e da sociedade.
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Catequistas: O catequista exerce importante papel neste projeto, sendo aquele que é o elo 

entre a comunidade-Igreja e a família. O ideal seria que os catequistas trabalhassem em 

duplas, assim como Jesus enviou os discípulos (cf. Lc 10,1), desta forma um dá suporte ao 

outro ao longo do caminho.

O segundo papel a ser desempenhado é exercer a pedagogia do 
acompanhamento, ou seja, ser presença junto às famílias, dentro do que é possível 
neste tempo de pandemia. Essa ação é muito importante nesse tempo em que 
muitas famílias se encontram fragilizadas. Uma carta, um bilhete, um telefonema, 
uma mensagem virtual ou outra forma de comunicação são meios para que se 
exerça esse acompanhamento.

Aos catequistas, caberão duas funções que são inerentes ao seu ministério: 
anunciar a Palavra e acompanhar as famílias. A primeira função, o anúncio da 
Palavra, será vivenciada no encontro mensal com os “introdutores” de cada uma 
das famílias de seu grupo. Nesse encontro catequético-celebrativo, ele irá acolher e 
ouvir as experiências vividas pelas famílias, anunciar e refletir com eles o 
Evangelho de Jesus, rezar juntos a partir do que refletiram, encaminhar e orientar 
os encontros a serem realizados em família ao longo do mês.

Comunidade Cristã: O Diretório para a Catequese traz como título de seu capítulo nono: 

"A COMUNIDADE CRISTÃ, SUJEITO DA CATEQUESE".

Neste capítulo, encontramos a seguinte afirmação:  

A responsabilidade diz respeito a todos. [...] Cada um dos batizados, 
independentemente da sua função na Igreja e do grau de instrução da sua fé, é um sujeito 
ativo de evangelização, e seria inapropriado pensar num esquema de evangelização 
realizado por agentes qualificados, ao passo que o resto do povo fiel seria apenas 
receptor das suas ações.  A nova evangelização deve implicar um novo protagonismo de 
cada um dos batizados' (EG, n. 120) (DpC 288).
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Toda a comunidade é, portanto, vocacionada, por força do Batismo, a 
colaborar com o anúncio do Evangelho, objetivo primeiro deste projeto. Sendo 
assim, a colaboração dos religiosos e religiosas, dos agentes de pastorais e 
movimentos – especialmente do Setor Família – e de toda a comunidade é 
essencial. Essa colaboração poderá acontecer em, ao menos, 
três âmbitos: na divulgação do projeto junto aos membros 
de sua família, seus grupos pastorais e demais famílias 
conhecidas; no apoio direto ao projeto colaborando nos 
encontros com as famílias; na oração pelo projeto, 
confiando ao Bom Pastor, pela intercessão de São José, a 
ação evangelizadora da Igreja. 



6 Orientações sobre as Etapas da Catequese

Desta maneira, os anos de 2020 e 2021 serão considerados um único ano 
catequético, uma única etapa. Por exemplo: o catequizando que participou da 
etapa Pré-Eucaristia I em 2019, no ano catequético 2020/2021 estará vivenciando 
o equivalente à Pré- Eucaristia II. 

Neste ano de 2021, nosso foco, em toda a Catequese 
com crianças e adolescentes, será o Querigma.  Anunciar a 
pessoa de Jesus Cristo para todos: este é o conteúdo a ser 
transmitido, aprofundado e experienciado.

O conteúdo específico da etapa que o catequizando frequentaria será abordado, 
em sua essência, nas próximas etapas que frequentar.

No caso dos crismandos e catequizandos da etapa da Eucaristia, encontros 
específicos serão propostos, na Quaresma de 2022, como preparação mais 
imediata aos Sacramentos. 

Tendo a família participado de todo o projeto, após a 
Solenidade de Cristo Rei, será proposto um diálogo entre o 
adolescente, seu familiar introdutor, o catequista e o padre 
para discernir sobre a celebração dos sacramentos da IVC. 
Isso se dará, especificamente, com os catequizandos que 
estariam nas etapas correspondentes à Eucaristia e Crisma.

Cada paróquia, então, fará o calendário das celebrações do Batismo (se houver), 
Crisma e Primeira Eucaristia, sempre priorizando o Tempo Pascal de 2022, sendo 
precedido de uma profunda preparação espiritual ao longo da Quaresma.

Lembramos que o Diretório Pastoral Litúrgico Sacramental de nossa Diocese 
estabelece as idades mínimas para a celebração dos Sacramentos e deixa claro que 
a participação nas etapas da pré-Crisma e pré-Eucaristia são requisitos necessários 
para tal.

7 Orientações sobre a Celebração dos Sacramentos
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Para Rezar com Confiança
 e Agir com Determinação

com que melhor se enfrentam as horas difíceis.

Senhor, livra-nos, Senhor, deste vírus,

pois não nos deixa ver que, se nós não pudermos abrir a porta,

Livra-nos do vírus do pânico disseminado,

Livra-nos do vírus do isolamento interior que desagrega,

sim, porque em vez de construir sabedoria,
ele nos atira, desamparados, para o labirinto da angústia.

Livra-nos, livra-nos, Senhor, do vírus da impotência,

Livra-nos, ó Senhor, livra-nos do vírus da comunicação vazia que vem em 
doses massivas, pois essa comunicação vazia se sobrepõe à verdade das 
palavras que nos chegam do silêncio, do silêncio.

pois uma das coisas mais urgentes a aprender, ó meu Senhor,
nós temos que aprender urgentemente o poder da nossa vulnerabilidade.

nós temos ainda possibilidade de abrir janelas.

pois o mundo continua a ser uma comunidade viva, Senhor.
Livra-nos do vírus do individualismo que faz crescer as muralhas,

Livra-nos, Senhor, por favor, livra-nos do vírus do pessimismo,

mas também de todos os outros que se escondem dentro dele.

Livra-nos, Senhor, por favor, livra-nos do vírus das noites sem m,
pois Tu não deixas de recordar que Tu mesmo , ó Senhor, nosso Deus,
Tu mesmo nos colocaste como sentinelas da aurora. 

mas explode em nosso redor todas as pontes.

Livra-nos do vírus do desânimo, que nos retira a fortaleza de alma

Cardeal José Tolentino de Mendonça


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

