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“No Menino Jesus de Nazaré, a Palavra eterna faz-se pequena,
tão pequena que cabe em uma manjedoura.

Fez-se criança, para que a Palavra possa ser compreendida por nós.
Desde então a Palavra já não é mais audível, não possui somente uma voz; 
agora a Palavra tem um rosto que manifesta a bondade e a ternura do Pai,

por isso mesmo podemos ‘vê-la’”.
(VD 12)
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a modo de introdução…
“O conhecimento não tem fronteiras; 
a sabedoria não possui raça ou nacionalidade. 
Fecharmos os olhos às ideias 
é fechá-los para o Reino de Deus”. 
(Al-Ma’mun, filósofo muçulmano)

“A proposta de uma nova evangelização parte 
da rejeição a uma fé herdada, ou suportada, 

para uma fé escolhida que solicita 
uma resposta livre e decidida”. 

(Guillermo Micheletti)

Certamente, gerou grande alegria para o mundo ca-
tequético a publicação do novo Diretório para a Catequese 
(DpC),5 em que se manifesta, mais uma vez, a preocupação 
por uma qualificada formação dos catequistas diante dos 
desafios da evangelização do mundo atual. Isso implica 
harmonizar com sabedoria e devido equilíbrio a vida e 
as inquietudes das pessoas com as verdades da fé vividas 
e confessadas, isto é, o crescimento pessoal alicerçado na 
dimensão comunitária (ação litúrgica e social), o cuidado 

5  PONTIFÍCIO CONSELHO PARA A PROMOÇÃO DA NOVA EVAN-
GELIZAÇÃO. Diretório para a Catequese. São Paulo: Paulus, 2020.
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com as dinâmicas espirituais e a dedicação ao compromis-
so com a justiça e o bem comum.

É preciso oferecer uma ótima formação aos cate-
quistas,6 porque parece urgente – e é mesmo – revigorar 
e atualizar o serviço catequético nas comunidades cristãs. 
Isso porque catequistas bem formados e privilegiada vo-
cação eclesial contribuem com seu serviço catequético a 
uma destacada e eficaz ação catequética e evangelizadora 
na Igreja.7 Só uma catequese que se esforce para que cada 
catequizando amadureça sua própria e original resposta 
de fé em uma dinâmica transformadora, qual ação pro-
fundamente humana e espiritual, poderá atingir o grande 
anseio da Igreja: formar autênticos discípulos do Senhor.8

Nesse processo, a liturgia contribui como uma das 
fontes essenciais e indispensáveis da catequese da Igreja, 
não só porque, a partir da liturgia, a catequese colhe con-
teúdos, linguagens, gestos e palavras da fé, como também, 
sobretudo, porque catequese e liturgia se pertencem mu-
tuamente no próprio ato de crer, isto é, a norma da oração 
estabelece a norma da fé: lex orandi lex credendi (Próspero 
de Aquitânia – † 455).9 Sem dúvida, a liturgia é o lugar 
privilegiado da catequese do povo de Deus (CIgC 1074), 
não no sentido de que a liturgia “venha a ser aula de cate-
quese”; nada disso, mas ela possui a dimensão celebrativa 
dos mistérios da fé. A catequese introduz nos ritos que 

6  Cf. ibid., Primeira Parte – Capítulo IV, p. 130-181.

7  Cf. ibid., Apresentação.

8  Cf. ibid., Introdução, p. 3.

9  A expressão completa de Próspero de Aquitânia: “Ut legem credendi lex 
statuat suplciandi”, encontra-se no Capítulo 8 de sua obra: Indiculus de 
gratia Dei et libero voluntatis arbitrio.
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se celebram na liturgia, ensina a saborear melhor o que 
se celebra e se realiza na ação litúrgica mediante sinais 
sensíveis (cf. DpC 95.96).

Assim sendo, para que a vida do catequizando inicie 
um caminho de maturidade, é preciso que a catequese se 
relacione obrigatoriamente com a liturgia e a caridade, 
para evidenciar a unidade constitutiva da nova vida em 
Cristo emanada do Batismo (DpC 1c). Introduzindo o 
catequizando à experiência da fraternidade comunitária 
que celebra o mistério pascal, a catequese favorecerá uma 
mudança de mentalidade e de costumes; pois a liturgia 
enxerta no catequizando uma vida em Cristo, feita de re-
núncias e de lutas, de alegrias e de conquistas para o bem 
de todos.

Entre os elementos imprescindíveis no campo for-
mativo, o Diretório promove tarefas e itinerários de inicia-
ção, de educação, e imprescindíveis elementos da liturgia, 
pois, hoje, mais do que nunca, precisamos de catequistas 
que sejam, ao mesmo tempo, mistagogos, educadores e 
testemunhas.10

Por isso, a ação litúrgico-sacramental deve completar 
e acompanhar o processo catequético, a fim de que o cate-
quizando experimente o encontro com Cristo, ajudando-o 
a desenvolver toda a sua personalidade – coração, mente 
e sentidos – e a interiorizar os mistérios da fé, as relações 
afetivas, a vida comunitária e o serviço aos irmãos e irmãs, 
prioritariamente aos mais pobres e fragilizados (cf. Efésios 
4,24; Romanos 12,2).

Foi com esse intuito que desejei publicar estes artigos 
de catequese litúrgica, para que o catequista possa aspi-

10  Cf. DpC. Capítulo IV: A formação dos catequistas, p. 135.
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rar a uma sólida e atualizada espiritualidade litúrgica, 
focando o Ano Litúrgico (AL). É, sem dúvida, aplicar 
esses conhecimentos à ação catequética.

O conteúdo essencial deste livrinho já foi publicado 
na Revista Mensageiro de Santo Antonio,11 com o anseio 
– sempre presente em mim – de contribuir com temas 
catequéticos à continuada formação dos catequistas.

Por outra parte, os títulos foram preparados de 
modo a serem lidos em continuidade ou, caso se quei-
ra, separadamente, quando se procura esclarecimentos 
em cada tema. 

Ainda que saibamos que atualizar-se no conheci-
mento da catequese sempre será tarefa árdua e continua-
da, a não ser que aceitemos o que, com certa tristeza, afir-
ma Johan Konings: “O saber incomoda, a incompetência 
é bem mais fácil”, sei também que o catequista não deseja 
essa proposta. É mais ousado o que diz Tomás de Aquino: 
“O amor não evita as dificuldades, pelo contrário, ele im-
pulsiona para empreendermos coisas maiores”. Pois bem, 
espero que esta publicação contribua para que o coração 
dos catequistas continue à procura de “coisas maiores”. 
Aquele que atesta estas coisas diz: […] A graça do Senhor 
Jesus esteja com todos (Apocalipse de João 22,20-21).

Vosso amigo, 
Pe. Guillermo D. Micheletti

11  Revista publicada mensalmente na Diocese de Santo André. Agradeço 
a gentileza e o total apoio do frei Diogo, diretor da Revista, que disponibi-
lizou os artigos para a sua publicação em forma de livro. Claro que os 
artigos foram reelaborados e atualizados em sua bibliografia.



15

o que é o ano litúrgico? 
Para que Serve?

As celebrações litúrgicas acontecem em uma hora 
do dia, em um dia da semana, em um tempo do ano; em 
um momento especial da vida de uma pessoa, de uma 
comunidade, de um povo… O ponto de partida é o “sinal 
sensível” do tempo com seus ritmos diferentes: ritmo 
cronológico de horas, minutos, segundos; ritmo cósmico 
do sol, que “nasce e se põe”, das fases da lua e das esta-
ções; ritmo histórico dos acontecimentos marcantes; rit-
mo da sociedade, que alterna trabalho e descanso, alegria 
e lazer, doença e morte… E aí estamos nós, com nosso 
próprio ritmo marcado pelos batimentos do coração e 
pela respiração; pelo nascer, pelo crescer e morrer… Às 
vezes mais harmonizados com o ritmo cósmico, outras 
vezes mais condicionados pelo acelerado ritmo urbano… 
Mas sempre marcados pelas experiências que vivemos e 
pelos fatos que acontecem longe ou perto de nós. Nessa 
conexão com o tempo, tomamos consciência da nossa 
cósmica finitude espacial e temporal … Perguntamos pela 
origem e pelo destino da Terra e de todos os seres que 
a povoam.


