Assim como o povo de Deus
no deserto, experimentou a
provação, particularmente
da sede. Jesus nos convida a
saciarmos com água viva.

Minha alma tem sede de
Deus e deseja o Deus vivo.
41,3)
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Todos nós cristãos somos chamados a transformar
o mundo. Ser luz, ser sinal de vida, de esperança e
apontar para Cristo que salva a todos.
TU ÉS A LUZ, SENHOR, DO MEU
ANDAR, SENHOR, DO MEU LUTAR,
SENHOR, FORÇA NO MEU SOFRER.
EM TUAS MÃOS, SENHOR, QUERO
VIVER.

A luz é a Ressurreição de Jesus. Assim deve o catequista
que crê em Jesus Cristo e continua sua missão: ser luz para
iluminar e orientar. É preciso, pois, no mundo urbanizado,
retomar a vivência comunitária, característica fundamental
da primeira Igreja. É lá que brilha a nossa luz.

Como catequistas, uma vez seduzidos por
tão grande amor, não podemos ficar
parados, quietos. Somos convidados a
carregar nossa cruz e seguir os passos do
Mestre. Dizer-se cristão é assumir como
projeto de vida o que Jesus fez e viveu.
Configurar-se com o Mestre não é fácil, é
por isso que Ele mesmo nos diz:

“Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz e me siga”
(Mt 16,24).

Caminhar é ir em busca de metas, prever
um fim, uma chegada. O catequista é
alguém que caminha e ajuda outros a
mover-se na construção de um mundo
mais humano e cristão.
Se caminhar é preciso, caminharemos
unidos, e nossa voz no deserto fará brotar
novas fontes. E a nova vida na terra será
antevista nas festas. É Deus que está entre
nós em esperança solidária.

Eu sou o caminho, a verdade e a vida.

O ROSTO DA ESCOLA

Olhando os caminhos percorridos pela
evangelização, percebemos variadas
formas de anúncio da Boa Nova. Nesta
caminhada a Catequese sempre esteve
presente na educação da fé. Os tempos
fizeram a catequese marcar mudanças
e neste contexto podemos observar
quatro fases com características
próprias.

• 1º CATEQUESE - INICIAÇÃO À FÉ E À
VIDA COMUNITÁRIA (tempo dos
apóstolos)
• 2º CATEQUESE - IMERSÃO NA
CRISTANDADE (mais ou menos do
século V ao séc. XVI)
• 3º CATEQUESE POR INSTRUÇÃO (A
partir do séc. XVI até o Vaticano II).
• 4º CATEQUESE - EDUCAÇÃO PARA A FÉ
E A VIDA (A partir do Vaticano II até os
nossos dias)

Observe o desenho. É o rosto de nossa
escola? Vamos conversar um pouco!

“A catequese é um processo de educação
comunitária, permanente, progressiva, ordenada,
orgânica e sistemática da Fé”.

O EUNUCO ETÍOPE (At 8,26-40)
E A ESCOLA BIBLICO-CATEQUETICA
É UM HOMEM CUJO NOME NÓS NÃO SABEMOS

SEU CORAÇÃO ESTAVA VAZIO
PROCUROU AS ESCRITURAS EM BUSCA DE ESPERANÇA
TINHA UMA NECESSIDADE PROFUNDA.

A Sagrada Escritura é o livro por excelência do
catequista, portanto se faz necessário que o
catequista descubra a revelação de Deus. À
luz do texto bíblico sobre o encontro do
eunuco com Felipe, nasce o rosto de nossa
escola. Ela começa a surgir como caminho
para: Conhecer e interpretar a Palavra de
Deus; os ensinamentos da Igreja, a pessoa
humana em suas dimensões, isto é, descobrirse capaz de ser, saber, saber-fazer e saber
conviver.

Seguindo os passos da Animação Bíblica da
Pastoral que “é ajudar a perceber e

vivenciar a revelação do mistério de
Deus e do homem (Palavra de Deus),
presente na Sagrada Escritura, mediante
a comunhão e o diálogo permanente
com o próprio Jesus Cristo, a revelação
divina em plenitude”, nossa escola vai
ganhando agora um corpo.

NOSSA ESCOLA GANHA UM CORPO

“Na base de toda a espiritualidade cristã autêntica e
viva, está a Palavra de Deus anunciada, acolhida,
celebrada e meditada na Igreja” (VD 121).

A escola bíblico-catequética do regional Sul 1
precisa de uma marca, um rosto, assim como
acontece com outras instituições e organizações.
Veja bem, o que não tem rosto, não tem
identidade, não tem fisionomia. Não é mania nem
fanatismo, é um recurso bem humano de dar rosto
ao que fazemos. Nossa escola precisa marcar,
fincar-se no chão da história da catequese, precisa
entusiasmar, numa linguagem bem popular, precisa
“causar”. Sabe por que? Ninguém se entusiasma
por uma coisa que não tem rosto, uma fisionomia.

A escola tem um rosto, uma fisionomia, uma
mística.
Mística que anima o projeto de vida, pessoal
ou grupal. Essa mística determina os
objetivos, os princípios, a metodologia, as
relações humanas de nossa escola regional. É
ela que aponta a direção para onde se
caminha. É a mística que ajuda a atingir com
segurança o objetivo traçado pela escola.

O VERDADEIRO CATEQUISTA TEM:
1. Na cabeça: a fé no valor da dignidade humana.
2. Nos olhos: A capacidade de enxergar a presença de
Deus na realidade.
3. Nos ouvidos: A escuta respeitosa e atenta.
4. Na boca: O sorriso da alegria e da esperança.
5. Nas mãos: A disponibilidade solidária e a partilha
generosa.
6. Nos pés: A coragem de desinstalar-se e sair, por
fidelidade ao Evangelho.
7. No coração: O amor e o compromisso pela vida,
adesão e seguimento a Cristo vivo.

O que pretendemos com esta escola?
1. Ser um caminho formativo do catequista
discípulo missionário.
2. O catequista é um discípulo missionário.
Olhando para o texto de Felipe e o eunuco
etíope (At 8,26-40), percebemos claramente que
Felipe é a figura do catequista e o eunuco,
aquele que busca fazer o encontro com
Deus. Felipe anuncia Jesus e a Palavra de
Deus ganha voz. Deus fala na voz de Felipe!
Hoje, é Deus quem fala na nossa voz.

Podemos dizer que encontramos a nossa mística, o nosso
rosto. Temos um texto bíblico inspirador, que ilumina o
nosso caminhar; um objetivo para ser alcançado e um
lema para seguir.
Veja como fica a nossa marca, o nosso rosto:
Tema: Caminho para o Discipulado Missionário
Lema: Fala Senhor na nossa voz. (At 8, 26-40).
Vamos assumir esta mística, ela é a luz que iluminará toda
caminhada de formação.
A mística vivida em comunidade desperta entusiasmo e
capacidade para superar as barreiras. Une forças, sem
anular as pessoas e os projetos pessoais válidos.
A mística deve marcar a escola, os catequistas e os
professores.

Vamos cantar:
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia!
Jesus Cristo vai falar!
Aleluia, aleluia! Ide pelo
mundo o Evangelho anunciar!
Mas como invocarão aquele
em quem não creram,
E como podem crer se ainda
não ouviram,
E como podem ouvir se não
houver quem pregue,
E como pregarão se não
forem enviados?

Vejam, fui além das fronteiras,
espalhei boa-nova: todos
filhos de Deus ! Vida, não se
deixe nas beiras, quem quiser
maior prova: venha ser um
dos meus!
Ref.: Por onde formos
também nós que brilhe a tua
luz! Fala Senhor na nossa voz,
em nossa vida. Nosso
caminho
então
conduz,
queremos ser assim! Que o
pão da vida nos revigore no
nosso "sim".

Que o Senhor da vida, realize em nós o milagre da multiplicação de
dons e esforços no serviço da Catequese.
Oração
Senhor, faça de mim um catequista:
• como Água: que faz crescer a vida, através de tua Palavra;
• como Ponte: capaz de unir distâncias, separações, desencontros,
desafetos, trazendo alegria no viver.
• como Caminho: que aponta para mais esperança, coragem e
confiança diante dos desafios da sociedade.
• como Porta: que abre passagens para os excluídos encontrarem
mais dignidade;
• como Luz: capaz de iluminar as situações humanas, para descobrir
nelas o teu rosto;
• como Sal: que possa dar gosto e sabor a todos os chamados da
catequese;
• como Perfume: capaz de exalar a ternura, a bondade, a amizade,
nos diversos ambientes de convivência.

Obrigado pelo carinho e atenção!
Que todos tenham uma noite
tranquila!

Bom sono.

