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Lista de siglas 
CD Decreto Christus Dominus 

– Concílio Ecumênico Vaticano II
CIgC Catecismo da Igreja Católica
CPP Conselho Pastoral Paroquial
CT Exortação apostólica Catechesi Tradendae 

– João Paulo II
CV Exortação Apostólica Pós-Sinodal Christus Vivit 

– Papa Francisco
DAE Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil
DC Diretório para a Catequese
DGC Diretório Geral para a Catequese
DNC Diretório Nacional de Catequese
DAp Documento de Aparecida
EG Exortação apostólica Evangelii Gaudium 

– Papa Francisco
EN Exortação apostólica Evangelii Nuntiandi 

– Paulo VI
LG Constituição dogmática Lumen Gentium 

– Concílio Ecumênico Vaticano II
SC Constituição conciliar Sacrosanctum Concilium 

– Concílio Ecumênico Vaticano II
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Apresentação 
Foi com agradável surpresa que encontrei em meu mo-

nitor o pedido para apresentar o livro da Rede Lumen de Ca-
tequese. A um primeiro olhar somos tentados a pensar que o 
título “Catequese e Planejamento” aborda questões tão evi-
dentes, para as quais bastaria tomar de empréstimo o que já se 
faz nas escolas fundamentais. Mas o subtítulo é interpelativo. 
“Organização e mística na ação evangelizadora”, não é apenas 
um enunciado. É preciso vivenciar uma experiência. É preciso 
reflexão sobre o vivido.

Para “organizar” não é preciso propriamente ter fé. É 
suficiente ter boa habilidade didática e pedagógica. Mas para 
ser uma “pessoa mística” cuja atuação “evangeliza” é funda-
mental o olhar atento ao que se crê, ao que se celebra e ao que 
se transmite. 

Este cuidado se reconhece nas páginas deste livro. Parece 
até que os autores se lembraram de algumas recomendações do 
Evangelho. O Senhor indicou aos discípulos, já prontos para 
partir em missão, alguns passos que poderiam ser chamados de 
metodológicos. Veja-se: “O Senhor sentiu compaixão... chamou 
os discípulos... enviou com autoridade” (Mt 9,9-36-10,1). Aqui 
se pode falar de participação nos sentimentos de Jesus. Quando 
o evangelista fala das “ovelhas perdidas da casa de Israel” (Mt 
10,6), ele quer destacar as prioridades. O que anunciar? “O 
Reino dos Céus está próximo” (Mt 10,7). Quais meios? “Nem 
ouro, nem prata, nem alforje, nem sandálias, nem cajado...” 
(Mt 10,9). Basta a Palavra.
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Acaso não se pode tomar o décimo capítulo do evangelho 
de Mateus como uma forma inicial de organização e ou pla-
nejamento?  E quanta confiança e entrega ao Deus providente 
aqueles versículos exigem! É preciso crer, é preciso ousar. 

Se nada se planeja ocorre o que já disse o historiador: 
“Quem não sabe para onde vai, tampouco sabe onde está.” É 
preciso saber aonde se quer chegar. Mas não se trata apenas de 
um modo de fazer. Embora estas páginas apontem para passos 
operativos que conferem efetividade ao serviço catequético, 
elas não se limitam a indicar funcionalidades. Basta um olhar 
para a frequência de certos verbos e substantivos.

Eis alguns deles com forte evocação comunitária e evan-
gelizadora: anunciar; participar; encantar; assumir; acreditar; 
caminhar. Ou substantivos: discípulos; mística; santificação; 
planejamento; relação; comunhão... E o que se pode ver nestas 
páginas mostra que o necessário planejamento não é um ob-
jetivo em si mesmo. É para que tenham força a evangelização, 
as experiências comunitárias, as vivências de discipulado, as 
celebrações dos mistérios da fé, enfim, para “dar carne” a tudo 
o que se quer dizer com a expressão “seguir Jesus Cristo”.

Recomendo vivamente este livro a catequistas e às coor-
denações paroquiais e diocesanas. Catequese tem muitos pon-
tos de encontro com a maternidade ou a paternidade. São temas 
acerca dos quais quase todos pensam saber um pouco. Mas é 
quando chegam os filhos que realmente aprendem. É então que 
percebem o valor da proximidade dos mais experimentados. 
Estas páginas não querem “ensinar catequese” aos catequistas. 
Mas podem ajudá-los a fazer bem o que escolheram para servir 
ao Senhor. Graças ao bom Senhor, este livro chegou.

Dom José Antonio Peruzzo 
Presidente da Comissão Episcopal Pastoral 

para a Animação Bíblico-Catequética
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Introdução 
O processo de transmissão da fé requer um planejamento 

coerente com a realidade e seus interlocutores, para contribuir 
com a missão da Igreja de anunciar e testemunhar Jesus Cristo 
e sua Boa-Nova. 

A ação evangelizadora precisa tanto de planejamento 
quanto de catequese. Precisa tanto de mística quanto de orga-
nização. Toda atitude precisa revelar a espiritualidade da pessoa 
discípula missionária de Jesus Cristo.

É possível realizar com mais qualidade as inúmeras tare-
fas que desempenhamos nas paróquias. Mais qualidade terão 
quando expressarem a unidade na fé das diferentes expressões 
de carismas e talentos das lideranças.

Com uma preocupação esmerada da formação de cate-
quistas e lideranças, que constituem as nossas comunidades, 
a obra quer despertar as instâncias decisórias para a mística 
de tornar a ação evangelizadora uma expressão coerente, sis-
tematizada e condizente com a realidade dos interlocutores.

Os conteúdos propostos ressaltam a necessidade de for-
mar catequistas e lideranças para a virtude de organizar as 
ideias, planificar no tempo e no espaço as iniciativas possíveis 
e acompanhar, de maneira sistemática, as atividades da paró-
quia/comunidade em vista da evangelização. Com a intenção 
de tornar o planejamento um tema acessível, a dimensão da 
mística pastoral quer caracterizar a inovação da obra, para que 
a evangelização seja efetiva em suas ações e, além de tudo, afe-
tiva nos gestos e nas atitudes, para revelarem o rosto de Jesus 
Cristo, Bom Pastor, que veio promover a vida em plenitude.
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Espera-se do grupo de catequistas e demais lideranças, 
ao visitarem as próximas páginas, ousadia e criatividade ne-
cessárias para:

● Uma postura de acreditar no novo;
● Uma formação para os novos tempos;
● Um cuidado no uso dos recursos como estra-
tégias;
● Uma abertura fraterna ao outro;
● Um olhar abrangente para a realidade;
● Uma espiritualidade centrada em Jesus Cristo.



1
Planejamento: 
a virtude de 
organizar ideias
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Planeja-se, projeta-se, prevê-se, realizam-se reuniões, 
tomam-se decisões que fielmente são registradas em atas, de-
vidamente arquivadas, mas tudo fica do mesmo jeito. Por que 
isso acontece? Por que tanta relutância em executar as decisões? 
Uma das razões seria o superficial conhecimento e o despre-
paro das pessoas sobre planejamento e sua validade. Também 
porque não se têm claros os objetivos, e estes nem sempre estão 
bem definidos. Muitas vezes ainda complicamos demais, e os 
planejamentos, que devem apresentar objetividade e simplici-
dade, são de pouca funcionalidade. Então, por que insistir no 
planejamento de nossas atividades, em especial na catequese?

Seguimos o importante testemunho da comunidade de 
Lucas, que nos alerta para a importância do planejamento na 
atividade pastoral. Jesus, ao definir uma das condições para ser 
discípulo, disse: Quem de vós, querendo fazer uma construção, 
antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, 
a fim de ver se tem com que acabá-la? Para que, depois que 
tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que 
o virem não comecem a zombar dele (Lc 14,28-30). Se não 
agirmos assim, não seremos capazes de realizar bem e concluir 
com sucesso a nossa ação evangelizadora.

1 – Planejar ou não planejar a evangelização: 
eis a questão

O Diretório Nacional de Catequese nos orienta: “A for-
mação pedagógica do catequista tende a amadurecer nele al-
gumas aptidões, considerando ‘as circunstâncias sociocultu-
rais’: elaborar um plano de ação realista; utilizar criativamente 

1
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linguagens e ferramentas; realizar a avaliação” (DNC, n. 149). 
Percebe-se por essa orientação que a catequese não prescinde 
de planejamento adequado e benfeito para organizar-se melhor, 
mas assim de desenvolver com sucesso a sua missão evangeli-
zadora. É indispensável adquirir o hábito de planejar e inserir 
o planejamento como ferramenta de qualidade na ação cate-
quética, para que esta seja ativa e criativa. Ativa no sentido de 
motivar as pessoas a serem protagonistas de sua história e no 
seguimento de Jesus Cristo. Criativa para promover a renova-
ção do ser humano por meio de um processo de desconstrução 
e reconstrução interior.

Hoje a Igreja nos conclama a maneira sinodal no pro-
cesso de evangelização. O Diretório para a Catequese afirma:

Uma forma concreta no caminho da evangelização é a 
prática sinodal, [...] que exige hoje uma maior capaci-
dade de condividir, comunicar e se encontrar, de modo 
que possamos caminhar juntos no caminho de Cristo 
e na docilidade ao Espírito. A instância sinodal pro-
põe objetivos importantes para a evangelização: leva a 
discernir juntos os caminhos a serem percorridos; leva 
a ação em sinergia com os dons de todos; contrasta o 
isoladamente das partes ou dos indivíduos. Uma Igreja 
sinodal é uma Igreja de escuta (DC, n. 289).

Diante da interpelação da Palavra, do Diretório Nacional 
de Catequese e da necessidade de uma Igreja Sinodal, precisa-
mos formar nossas consciências para a importância do plane-
jamento na evangelização.

2 – Planejamento: pensar para um possível agir

Uma recomendação...
Estás comemorando mais um ano de vida. É hora 
de marcar um encontro consigo mesmo. Nesse en-
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contro pergunte e registre suas respostas em um 
caderno. Comece escrevendo os momentos legais 
que você viveu neste ano, do mais simples ao mais 
complexo.
Depois se pergunte: o que você faz de melhor? O 
que verdadeiramente você tem paixão em fazer? 
Escreva três coisas da sua vida que gostaria de 
melhorar no ano seguinte e que você teria feito 
de modo diferente. O que você está fazendo é se 
autoconhecendo e criando consigo mesmo uma 
conexão que no dia a dia nos esquecemos de fazer.
Depois deste feedback, registrado por escrito, agen-
de um novo encontro consigo mesmo. Os regis-
tros e as conclusões sobre si mesmo o ajudarão a 
estabelecer metas para o ano seguinte e esforços 
direcionados a esse mesmo foco. 
E para fechar com chave de ouro, quero chamar a 
atenção para alguns pensamentos que carregamos 
conosco, do tipo: “Não dá para ter ou fazer tudo”. 
Estas crenças nos forçam a optar pelo mínimo que 
muitas vezes nos impedem de ser, ter e/ou fazer. 
Quase sempre atuamos sem nunca perguntar aos 
nossos pares se realmente era isso que esperavam 
de nós.
Reflexão: é importante saber o que eu quero para 
mim mesmo, a fim de que eu possa responder não 
só a mim como também às outras pessoas o que 
pretendo oferecer.

O ato de planejar é uma preocupação que envolve toda 
ação ou empreendimento pessoal. Desejar algo de forma ob-
jetiva e clara é uma situação que requer o ato de planejar. É 
uma realidade que acompanha a trajetória da humanidade. 


