
 

Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança; 

quem a Deus tem, nada lhe falta: só Deus basta. (Santa Tereza D’Ávila) 

 
Luz, 18 de fevereiro de 2021. 

Prezados (as) Catequistas da Diocese de Luz, paz e bem! 

 
Na alegria do serviço ao Reino de Deus, nos dirigimos mais uma vez a vocês, que 

amorosamente semeiam a Boa Nova na seara da nossa Diocese de Luz. Há quase um ano, 

estamos vivendo um tempo novo na humanidade, uma pandemia que fez com que nossos 

planos tomasse outros rumos. O isolamento social, como forma de prevenção para 

disseminação do Coronavírus, tem recentemente nos desafiado a encontrar novas 

maneiras de alimentar e educar a nossa fé, de permanecermos unidos como Igreja, mesmo 

estando distantes fisicamente.  

Sabemos que tem sido um enorme desafio o desenvolvimento e continuidade dos 

trabalhos da catequese em nossas mais de cinquenta paróquias, pois temos uma 

diversidade enorme de realidades e contextos, porém podemos destacar que com tudo 

isso, diante da impossibilidade dos encontros presenciais, houve um grande  

aprimoramento de uma das características já muito presente na catequese: a criatividade. 

Também devemos considerar que aconteceu de forma intensa o fortalecimento dos lares e 

das famílias como verdadeiras Igrejas domésticas.    

Diante da presença da pandemia, houve uma debandada para o “online”. Tudo se 

tornou virtual, escola, consultas médicas, reuniões, missas, trabalhos, festas... e a catequese 

também não ficou de fora. Criou-se um estigma de que a catequese deve acontecer de 

forma virtual, à distância. Porém, devemos nos recordar que, as tecnologias adotadas 

atualmente são ferramentas para que nesse momento especial, possamos chegar aos 

catequizandos e suas famílias com breves reflexões, momentos de oração, utilizando dos 

recursos virtuais à nossa disposição; essas são formas da catequese se fazer presente, se 

fazer próxima, mas que não substitui, de forma alguma, o itinerário catequético, que 

necessita do encontro, da presença, da interação, da vivência, da interação com a 



 

comunidade. Essas atividades não passam pelo itinerário catequético, nem poderão ser 

cobradas posteriormente.  

Esta realidade causada pelo coronavírus não nos autoriza a fazer adaptações 

simplórias com o objetivo de “legalizar” a preparação aos sacramentos na comunidade. 

Dessa forma estaríamos contradizendo os princípios fundamentais de todo processo de 

Iniciação à Vida Cristã. Deve ficar bem claro, sobretudo em tempos de pandemia, que a 

catequese não pode ser apenas memorização de conteúdo, combinação de tarefas 

cumpridas em casa ou mesmo com simples acompanhamento de vídeos, com caráter de 

metodologia escolar.  

Dizemos isso, pois muitas vezes, a catequese tem sido associada ao modelo que as 

escolas públicas e particulares adotaram para seu novo modelo de ensino, aulas online, 

provas online, trabalhos e atividades online, todavia a catequese parte do entendimento 

que o primeiro passo é a acolhida, a presença, o encontro, a partilha, a experiência do 

caminhar e celebrar junto. Uma verdadeira catequese tem que proporcionar uma 

experiência de Deus na vida cristã, em comunidade; celebrar torna-se essencial na fé cristã, 

como acontecia desde os primórdios do cristianismo, quando o itinerário do 

catecumenato era acompanhado pela comunidade eclesial com orações, ritos e símbolos.  

Diante das várias realidades paroquiais em nosso território diocesano, percebemos 

que em algumas, essa dinâmica do virtual flui muito bem, haja vista que algumas 

paróquias, realizaram a celebração dos sacramentos, tendo por fundamento a catequese 

online. Porém, em outras, as questões sociais são bem acentuadas, o que não proporciona 

esta mesma forma de condução dos trabalhos; uma vez que, as tecnologias necessárias 

para o êxito desse trabalho, são na maioria das vezes caras, e nem sempre acessível a uma 

grande parte do nosso povo de Deus, assim, podemos afirmar que temos um abismo que 

separa as realidades catequéticas em nossa diocese, até mesmo dentro de uma mesma 

cidade ou paróquia. Logo, não podemos perder o caráter litúrgico, orante e mistagógico e 

nem mesmo deixar ninguém de fora, pois a Palavra nos ensina que “Isto é bom e 



 

agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que TODOS sejam salvos e cheguem ao 

conhecimento da verdade.” (1Timóteo 2,3-4) 

Perante a realidade da epidemia, que apesar da vacina, ainda está presente e de 

maneira cruel (grande número de infectados, hospitalizados e óbitos) em meio a nós, 

consideramos ser prudente permanecer com os encontros de catequese e as formações de 

catequistas  presenciais suspensos, uma vez que, a prioridade é a preservação da vida de 

todos, e como sabemos, a transmissão da doença se dá de maneira simples, sem que 

menos percebamos. 

É facultado a cada pároco/administrador paroquial, juntamente com a 

coordenação paroquial de catequese, decidir qual o melhor encaminhamento, adotar a 

catequese online como padrão, tendo em vista uma catequese apenas conteudista, em 

vista de receber o sacramento ou, permanecer com os encontros presenciais suspensos, 

aguardando a ocasião segura, onde se poderá promover os encontros de catequese na sua 

verdadeira essência: acolhida, presença, encontro, partilha da experiência e celebração. 

Recordamos que é preciso promover a missão dos pais na educação cristã dos 

filhos, a participação, a colaboração da família na catequese, pois nesse momento tão 

diverso que estamos vivendo, é necessário que a família exerça sua responsabilidade como 

educadora da fé, valorizando o domingo e dias santos como momento de celebração e 

oração em ambiente familiar, fomentando assim a comunhão espiritual. 

Cremos que em breve esse cenário limitante que estamos vivendo, vai passar, e 

assim, com grande alegria e júbilo poderemos retomar com toda força e vigor, nossos 

encontros, reuniões, formações, retiros, celebrações, sem nenhum protocolo de restrição 

que nos impeça de abraçar, contemplar o sorriso e aquele brilho no olhar! Paciência, eis 

que o tempo de Deus não é o nosso! 

Aproveitamos a oportunidade, para nos solidarizarmos com todos vocês que 

perderam entes queridos, familiares e amigos, que nosso bom Deus lhes conceda o 



 

conforto nessa hora tão difícil da vida, e que a fé no Ressuscitado lhes dê a certeza da vida 

eterna, onde um dia todos nos encontraremos! 

Permanecemos unidos pela oração! Abraço fraterno! 

 

Coordenação Diocesana de Catequese 

 


