
CATEQUESE JUNTO A PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA 

(RPII) 



A CATEQUESE 

 A catequese é considerada pela Igreja o 
que não pode faltar em nenhuma 
comunidade. 

 Porem dentro da catequese 
encontramos uma grande deficiência 
que é a Catequese Junto à pessoa com 
deficiência.  



É grande, em nosso país, a quantidade de 
pessoas com deficiências.  

 A catequese junto à pessoa com 
deficiência nos mostra que o amor, 
carinho, respeito e oportunidade são 
necessários ser dado a todas as 
pessoas, cada qual do seu jeito, em seu 
tempo participar da história, e fazer a 
sua história.  



A catequese junto à pessoa 
com deficiência 

 Tem uma caminhada longa dentro da 
vida da Igreja onde busca valorizar a 
pessoa humana.  

 Com seus seminários, campanhas, 
atividades: regionais, diocesanas, 
paroquiais.  



SEMINÁRIOS/ EVENTOS 

 1º Seminário Nacional de 
Catequese Especial, realizado em 
19 de setembro de 1998, no bairro 
da Glória – RJ 

 tema: O portador de deficiência 
mental, a família, a sociedade e a 
Igreja: direitos e conquistas no 
limiar do 3º milênio. 



Participação na Segunda Semana Brasileira de 
Catequese, lembrando aos participantes da 
importância e necessidade de olharmos para a 
catequese com os adultos com deficiência ou 
necessidades educacionais especiais. 
 
 2º Seminário Nacional de Catequese Especial, 

realizado nos dias 30 de agosto e 01 de setembro de 
2002, em São Paulo,  

 tema: Pessoas portadoras de deficiências: prediletas do 
Senhor com direito à catequese. 
 
 

 3º Seminário Nacional de Catequese Especial, 
realizado nos dias 12 a 15 de agosto de 2004, em São 
Paulo. 

  tema: Pessoa com deficiência: conhecer para construir, 
lema: Jesus, Caminho, Verdade e Vida. 

 



 

Campanha da Fraternidade 2006 
tema: Fraternidade e pessoas com deficiência,  
lema: Levanta-te vem para o meio! 
 

 4º Seminário Nacional de Catequese 
junto à pessoa com deficiência, realizado 
nos dias 02 a 05 de novembro de 2006,  

  tema: Pessoa com deficiência, interlocutores 
na Catequese,  

 lema: Criados a Imagem e semelhança de 
Deus (Gn I, 27). 

 



V Seminário Nacional de Catequese junto à Pessoa com Deficiência, 
realizado de 25 a 27 de março de 2011,  
Tema:“A Igreja e a pessoa com deficiência” 
 

 “Queremos, a partir deste V Seminário, 
resgatar as propostas da CF-2006 que 
tratou das pessoas com deficiência”. 
“Vamos discutir os avanços da Igreja 
junto a essas pessoas e em quais 
pontos falta avançar, pois nós 
percebemos que existe ainda falta de 
formação de catequistas para acolher 
as diversas deficiências”,  



Lema :“Levanta-te e anda!” 

 
 

 é um imperativo com muitos 
significados: sair do conforto, 
curar a dor e agir, mudar a 
situação.  



A preocupação vem de longe 

É só olharmos para os 
documentos da Igreja, de modo 

especial os da catequese... 

 



Catequese Renovada: 

“A presença de deficientes físicos ou 
mentais numa família e comunidade 
eclesial as interpela evangelicamente 
e exige delas uma real identificação 
com o Cristo sofredor nesses seus 

irmãos mais fracos. (Doc. CNBB 26, nº 
142) 

 



Recordemos o que nos diz o Diretório Geral da 
Catequese nº 189: 

   “toda comunidade cristã considera como pessoas 
prediletas do Senhor aquelas que, particularmente entre as 
crianças, sofrem de qualquer tipo de deficiência física e mental 
e de outras formas de dificuldades. Uma maior consciência 
social e eclesial e os inegáveis progressos da pedagogia especial 
fazem com que a família e outros lugares de formação possam 
hoje oferecer, a essas pessoas, uma adequada catequese, à 
qual têm direito, como batizadas, e se não-batizadas, como 
chamadas à salvação. O amor do Pai para com estes filhos mais 
frágeis e a contínua presença de Jesus com o seu Espírito nos 
oferecem a confiante certeza de que toda pessoa, por mais 
limitada que seja, é capaz de crescer em santidade.”  



Em minha paróquia onde estão as pessoas com 
deficiência? E como são acolhidos? 

O que eu tenho feito para que 
esta catequese aconteça em 

minha comunidade? 


