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INTRODUÇÃO 

A Igreja Católica, por meio do Pontifício Conselho para a Nova 

Evangelização, colocou recentemente nas mãos de todos os fiéis, e 

especialmente dos Bispos, Sacerdotes, Religiosos e Leigos 

envolvidos na catequese, uma ferramenta rica para poder atualizar 

a proposta catequética, respondendo à necessidade de renovação 
exigida pela própria natureza da catequese, chamada a entrar na 

cultura para manter sua carga atrativa e ser capaz de oferecer 

significado e sentido a seus interlocutores. 

Este livreto apresenta uma maneira experiencial de começar a 
propor o estudo deste novo documento, utilizando algumas 

ferramentas do Bibliodrama Pastoral para a transmissão de 

conteúdos. 

O conteúdo refere-se à primeira parte do "Guia à Leitura" de Dom 

Rino Fisichella que precede, no livro editado na Itália pela Editora 
San Paolo, o texto do Documento e oferece algumas chaves 
interessantes para entendê-lo a partir da "memória". 

O objetivo é traduzir a riqueza do conteúdo expresso em uma 
modalidade simples, tornando-o compreensível para todos. 

O Bibliodrama Pastoral é um método que ajuda a encontrar os 
textos bíblicos de maneira expressiva e experimental. No nosso 
contexto, ele é aplicado não à história bíblica, mas a outra 

"história", que é a história que levou ao nascimento deste novo 
Diretório. 

O conteúdo aqui expresso também pode ser encontrado 

resumido no vídeo "A necessidade de um Novo Diretório para a 
catequese", no canal do YouTube "sementeviva2012". 
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1. O Novo Diretório como "Evento" para a 
vida da Igreja 

Dom Rino Fisichella apresenta o Novo Diretório como um evento 

para a vida da Igreja, pois ajuda a tocar com as mãos "a dinâmica 
do movimento catequético que sempre teve uma presença 

significativa na vida da comunidade cristã" (p. 5). 

Ferramenta experiencial: pedra e pano 

O facilitador começa o encontro mostrando uma pedra e 
apresentando: "Muitas vezes ouvimos dizer que o que a Igreja diz se 

aplica para sempre, não pode ser mudado, como esta pedra que 

agora temos diante de nós. Essa pedra nos lembra a pedra onde 

Deus escreveu a Lei, os 10 mandamentos: indelével, imutável. Isso 

certamente é verdade: encerrado nessa pedra, existe um valor que 
não pode ser negociado, não pode ser destruído. Mas..." 

O facilitador envolve a pedra com um pano dourado ou rosa, 
dando-lhe uma certa forma colocando-o no chão: “... se a verdade 

profunda é essa e é inquestionável, com o tempo a maneira de 
mostrar essa verdade, de entregá-la ao mundo, mudou e 
necessariamente deve mudar, assim como posso mostrar, com este 

pano, por exemplo, uma flor (faça a forma mantendo dentro a 
pedra) ou um pássaro (faça a forma) ou um barco (faça a forma)..." 
(OBS: você pode obviamente usar outras formas em vez destas). "O 

conteúdo não muda: quem recebe essa flor, ou este pássaro ou este 
barco sempre receberá a verdade que nunca muda, a pedra que 
está contida neles". 
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O facilitador conclui dando a idéia geral: "Quando a forma deve 

mudar? Quando se entende que, por exemplo, a flor, ou o pássaro 
ou o barco não dizem mais nada para quem recebe esse conteúdo. 

Então é necessário pensar no que pode atrair o interlocutor, para 
que ele sinta que 'essa coisa aqui' pode ser importante e 

significativa para ele. Ao recebê-la, ele descobrirá a pedra preciosa 

que está escondida nela. Por isso escolhi a cor dourada: para atrair 

como algo precioso, algo pelo qual vale a pena renunciar a outra 

coisa". 

Conclusão: "Então podemos dizer que toda vez que a Igreja pensa 

sobre essa 'transformação', é um evento importante que mostra a 

catequese como deveria ser: um movimento dinâmico". 
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2. A renovação conciliar 

Dom Rino Fisichella refaz o caminho pelo qual a Igreja naturalmente 
chegou à elaboração de um novo Diretório de Catequese. A força 

motriz dessa jornada é o Concílio Ecumênico Vaticano II, através do 

qual o povo de Deus, "fortalecido pela presença do Espírito do 

Ressuscitado, que renova tudo e obriga a seguir caminhos 
inesperados... embarcava em uma estrada interrompida por 

séculos". Na base dessa reflexão, a idéia de que o Concílio Vaticano 
II não propôs um novo em si, mas um retorno à novidade das 

origens. 

a. Ferramenta experiencial: as pedras da "verdade" 
(se a reunião estiver presencial; caso contrário, vá para o ponto b) 

O facilitador oferece / convida cada um a pegar uma pedra, 
previamente preparada: “Agora todos nós recebemos uma pedra, e 
essa pedra representa a verdade inquestionável que absolutamente 
não podemos deixar para ser cristãos. Agora que você está 

segurando esta pedra, essa 'verdade', o que isso representa para 
você? Qual é a 'verdade' que fundamenta sua vida e faz você se 
sentir verdadeiramente uma pessoa cristã?" (peça para responder 

ou propor um breve compartilhamento em duplas). 
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b. Ferramenta experiencial: uma "parábola" 

a. Jesus, a pedra principal 

O facilitador pega novamente a pedra nua: "Antes, associamos a 

esta pedra os 10 mandamentos, aquela 'verdade' inquestionável 

que devemos transmitir a todos, porque é essa verdade que 'faz' o 

cristão. Cada um de nós poderia associar algo mais, o que o faz 
sentir que está fundado no cristianismo. Mas, na realidade, essa 

verdade não são os dez mandamentos ou outras 'idéias' ou 

'palavras', mas a única VERDADE que subjaz a tudo: é A Palavra, ou 

seja, a Palavra de Deus feita carne, Jesus. Coloco, então, no centro 

da nossa sala, para representar aquela pedra preciosa, a coisa (ou 
melhor, a Pessoa) importante que aqueles que querem fazer parte 

da igreja devem conhecer e abraçar: Jesus”. 

“A pedra que os pedreiros rejeitaram ficou sendo a pedra principal. 
Foi o Senhor que fez isto: maravilha aos nossos olhos” (Salmo 118, 
22-23). 

"Olhando para esta pedra, vejamos o que realmente é a Igreja: 
construção que é baseada na pedra principal que é Jesus. Gostaria 

de contar uma parábola para entender melhor". 

b. As pedras para a base: liturgia, palavra, comunidade 

O facilitador começa a contar: "Era uma vez a Igreja. Nasceu do 
contato, da esperança, da alegria experimentada com Jesus de 

Nazaré, que, na cruz, dera a vida por toda a humanidade e fizera 
sentir que Deus não estava longe, mas que era um Pai, um Deus 

próximo que, acima de tudo, amava os pecadores e oferecia seu 

perdão...". 



L. Vigini                                A necessidade de um Novo Diretório para a catequese  
 

 10 

O facilitador pega três panos (vermelho, amarelo e azul): “Depois 

da ressurreição, Jesus passou quarenta dias com seus discípulos, 
ensinando e, depois de dez dias mais, enviou o Espírito Santo para 

liderar a Igreja. Os primeiros discípulos não tinham dúvidas: sabiam 
o que precisava ser feito para fazer a Igreja crescer. Alguns deixaram 

claro: ‘Jesus queria que estivéssemos sempre juntos, sempre em 

comunidade; a Igreja deve ser uma comunidade’ (o facilitador 

coloca um pano vermelho na pedra, mas ao lado). ‘A Igreja deve se 

amar como ele mesmo nos amou e nos ensinou a fazer entre nós’. 
Outros afirmaram: 'Ele anunciou o Evangelho, e a vida da Igreja 

deve ser fundamentada neste evangelho (o facilitador coloca, na 

pedra, mas do outro lado, um pano amarelo): sua Palavra sempre 

será a nossa luz'. Outro grupo apresentou outra clareza (o 

facilitador coloca, na pedra, mas em direção ao terceiro lado, um 
pano azul): 'Ele nos mandou a partir o pão juntos, comer seu corpo e 

beber seu sangue; a Igreja terá que reviver esse momento para 

sempre ter Sua presença'. 

Para a Igreja que começou, então, ficou claro que a nova Obra, 

fundada na pedra angular que é Cristo, tinha que viver essas três 
experiências: ser uma comunidade de amor, viver a Palavra, 
celebrar o mistério da Presença Eucarística". 

c. A perda da visão inicial 

O facilitador pega vários panos, independentemente da cor, 

colocando-os para cima dos outros enquanto continua o conto: “E 

assim a igreja começou a crescer; alguém tentou destruí-la mas, 
apesar disso, ela ficava cada vez maior (coloque um pano grande 

para cobrir tudo o que foi colocado antes). Tanto que, em um 
determinado momento, ela não apenas foi autorizada a existir, 
anunciar e celebrar, mas também se tornou revestida da grandeza 

de uma religião nacional: todos tinham que entrar na grande Igreja. 
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E igrejas grandes e ricas começaram a ser construídas (colocar outro 

pano); havia padres e bispos ricos (colocar outro pano) e a igreja 
também começou a ter muito poder (colocar outro pano); havia já 

muitas coisas acima do evangelho e, portanto, começaram-se a 
discutir questões importantes com as grandes filosofias da época 

(colocar outro pano). A igreja cresceu, a teologia cresceu; a igreja 

ficou sempre maior e mais forte (colocar um pano marrom, mas 

mantê-lo em pé, como formando uma torre): a igreja era 

verdadeiramente uma fortaleza, uma construção bela e árdua". 

d. A renovação 

O facilitador fica de pé com o corpo atrás do pano marrom (torre), 
como se estivesse 'dentro' da fortaleza, mostrando apenas seu 
rosto: "Só que, desta torre, daqui de cima... algo aconteceu. 

Alguém, certo momento, pensou: 'mas como surgiu esta grande e 

bela torre?'. Ninguém podia responder, ninguém se lembrava do 

que estava na base, do que havia embaixo que sustentava tudo. A 

comunidade não existia, porque o poder reinava; a celebração 
tinha-se tornada incompreensível para muitos e o Evangelho havia 

cedido seu lugar a muitas teses de teologia, belas mas muito 
difíceis. E alguém tentou olhar para baixo: de repente, percebeu que 
muitos estavam saindo, não estavam mais dentro da Torre. Por 

outro lado, poucos queriam entrar, não tinham vontade de se 
trancar nesta fortaleza. E alguém entendeu que algo estava errado. 

Daqui, do alto, realizou-se um grande encontro: todos os Bispos 

participaram, também foram convidados os representantes das 
outras confissões cristãs que, ao longo dos séculos, oficializaram sua 

saída... E, encontrando a porta dos corações aberta, o Espírito Santo 
soprou...". 
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e. O novo diálogo com o mundo 

O facilitador, a este pano marrom, acrescenta outro pano da 
mesma cor, ligando-os juntos num ângulo; depois chama duas 
pessoas (se tiver) para sustentá-los e abre os dois no meio, 
formando como um arco: “E eles começaram a abrir arcos, para 

permitir a quem estava fora ver suas maravilhas por dentro... de 

fora, viu-se que dentro era belo, e de dentro se podia ver o mundo 

externo com suas preocupações e problemas. Mas foi ali que, 
abrindo os arcos, viram onde a Igreja pousava: redescobriram a 

comunidade, a liturgia, a Palavra... Mas, cavando ainda mais, 

descobriram a verdadeira pedra angular: Jesus Cristo, revelador do 

amor misericordioso de Deus". 

O facilitador mais uma vez se coloca “dentro” da igreja e pega a 
pedra na mão: “E, com toda a alegria dessa descoberta, eles 

olharam para fora. Muitos estavam tristes... E eles claramente 

sentiram, ainda mais fortes do que nunca, que apenas aquela pedra 

angular era a resposta para todas as buscas daqueles que estavam 
do lado de fora...". 

O facilitador sai e também as pessoas voltam. A composição fica no 

meio. 

c. Fazendo resumo 

O facilitador começa a explicar os símbolos usados: “Você conhecia 
esta história? Talvez não estivesse tão claro para nós... O que foi o 

Vaticano II, em 1965? Uma tentativa de destruir o passado? Um 

novo que veio aniquilar o velho? Não. Foi um retorno às origens, à 
novidade do começo. Os arcos foram construídos na torre... Ou seja, 
o novo não substitui o antigo, mas o transforma! Dom Fisichella 

escreve: 'O paradoxo da Igreja está tudo aqui: a verdade que ela 
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transmite é sempre a mesma, mas a passagem dos séculos nos 

permite ver o que antes era impossível. O novo é verdadeiro porque 
penetra no antigo e este não o rejeita porque faz brilhar o que já 

continha’ (p. 7)". 

Ele pega os três panos: "Não há igreja sem comunidade, liturgia e 

Palavra. Com o Vaticano II ‘a liturgia encontrava a força de suas 

origens, a teologia recuperava uma relação viva com a Palavra de 

Deus, a comunidade dos fiéis abria-se ao mundo contemporâneo sob 

a bandeira do diálogo’ (R. Fisichella, p. 6). Mas além disso, o 
essencial foi redescoberto: que é a pedra fundamental, Jesus. 

Nenhuma construção, nem mesmo a mais rica ou a mais dourada, 

pode substituir Sua grande força. Que, cheia de beleza, continua a 

atrair à alegria plena”. 
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3. A renovação da catequese 

“Com a renovação geral da Igreja, a renovação da catequese 
também começou" (R. Fisichella, p. 7). Os três Diretórios são o 

testemunho constante disso. O Novo Diretório nasceu para 

continuar o que a Igreja deve fazer: retomar continuamente as 

bases para oferecer a pedra angular de uma maneira atraente, 
oferecendo comunidade, liturgia e evangelho como uma resposta 

satisfatória às necessidades das pessoas de hoje. 

a. Introdução 

O facilitador introduz: “Essa pequena parábola sobre a Igreja talvez 

tenha nos ajudado a entender mais sobre a necessidade de 

mudança. Porque a Igreja, abrindo os olhos - os arcos - e olhando 

para fora, vendo a humanidade triste, sabe que há uma coisa só que 
pode responder e dar alegria: Jesus. Como, então, comunicar isso a 
quem está fora? Como fazê-lo acreditar?". 

O facilitador pega de novo a pedra e o pano dourado (ou rosa) do 
começo: "Como dissemos no começo, conhecemos o que é a pedra, 
mas devemos apresentá-la de uma maneira que seja compreensível. 

Dom Fisichella escreve que o Novo Diretório "sugere que caminhos 

seguir para que a catequese se torne uma proposta que encontre o 
interlocutor capaz de entendê-la e de ver sua adequação ao próprio 
mundo". A verdade deve ser apresentada lindamente. 

Com o tempo, os Diretórios tiveram essa função: fornecer as 
linhas para oferecer a Catequese, as linhas para a Catequese. As 
linhas de ontem não são as mesmas de hoje. Em 1971, foi publicado 

o primeiro Diretório Catequético Geral, mas em 1997 a necessidade 
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de ter outras linhas já era percebida, e assim nasceu o segundo 

Diretório, o Diretório Geral para a Catequese. Hoje, novamente, 
havia uma necessidade de mudar. E vamos tentar entender o 

porquê. 

b. Ferramenta experiencial: esquematização 
simbólica com panos 

O facilitador pega dois panos, marrom e amarelo: “O que fez a 

Igreja decidir preparar um novo Diretório, neste momento 

histórico? Dom Fisichella nos ajuda a investigar dois elementos que 

contribuíram para a necessidade de redigir um novo diretório. 

Represento esses dois elementos a serem explorados com dois 
panos". 

O facilitador abre o pano marrom e o coloca, bem aberto, no chão, 
de um lado da sala: "De um lado, há um elemento que chamamos 

de antropológico-cultural. O represento com este pano marrom 

porque esta cor lembra a terra, a humanidade, o tempo passando, a 
história...". 

O facilitador abre o pano amarelo e o coloca, bem aberto, no chão, 
do outro lado da sala: “Por outro lado, há outro elemento, que é a 
reflexão teológica da Igreja sinodal: represento-o com este pano 

amarelo porque esta cor lembra a busca pela verdade que a Igreja 

sempre faz, seguindo a inspiração do Espírito Santo". 

O facilitador convida a olhar para os dois panos, ou seja, os dois 
elementos: “Esses dois elementos contribuíram para a necessidade 
de uma novidade na maneira de fazer a catequese. Olhando para os 
dois, é bom pensar na ação do Espírito: que abre a teologia para o 

mundo (quando a reflexão vê e aprofunda a mudança cultural) e o 

mundo para a teologia (quando reconhece que algo está faltando e 
se abre para a busca de Deus)". 
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1. O ELEMENTO ANTROPOLÓGICO-CULTURAL 

a. Ferramenta experiencial: objetos simbólicos 

O facilitador aborda o pano marrom: "Vamos começar, agora, a 

olhar para o mundo, o que está acontecendo hoje, como está a 

CULTURA de hoje, para que a catequese possa ser ‘inculturada’. 

Podemos resumir com duas palavras, que eu represento com dois 

objetos: 

-  um telefone celular (coloque-o no pano marrom): todos sabemos 

o que é o telefone celular: não é apenas o aparelho para ligar, mas 

significa: redes sociais, notícias, compartilhamento, criatividade, 
jogo... tudo. Vamos resumir com a palavra 'DIGITAL'; 

-  o mundo (coloque um globo ou uma imagem do mundo): não há 

mais fronteiras. Você se comunica e, portanto, pensa com e como 

quem está do outro lado do globo. Resumimos esse conceito com 

a palavra 'GLOBAL'. 

Poderíamos dizer, então, que o desafio da Igreja hoje é como se 
colocar na frente ou, melhor, dentro da cultura GLOBAL DIGITAL. 

O problema é que, para ingressar na cultura GLOBAL DIGITAL, não 

basta que a paróquia tenha o site ou o padre saiba usar plenamente 
o celular: o desafio é poder entrar em contato com aqueles que 
estão dentro dessa cultura, pela qual sentem sua própria identidade 

sendo formada. 

b. Ferramenta experiencial: espelhamento 

O facilitador convida todos a pegarem seu telefone celular: 
“Convido você a pegar seu telefone celular... peço que feche os 
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olhos e lembre-se de quando você ainda não tinha um telefone 

celular... Se você conseguiu se concentrar no fato, no momento... eu 
peço para você se olhar... como você estava?... E agora eu lhe 

pergunto: o que há de diferente hoje? Como o celular mudou 
você?... Agora você pode reabrir os olhos" (se houver tempo, faça 

um breve compartilhamento, em grupo ou em duplas). 

O facilitador conclui: “Se percebemos a mudança em nós, imagine o 

que essa ferramenta simples cria na vida de uma pessoa que nasceu 

com ela, em um nativo digital. ‘As ferramentas criadas nesta década 
mostram uma transformação radical de comportamentos que 

afetam principalmente a formação da identidade pessoal e as 

relações interpessoais" (R. Fisichella). 

Nossa identidade foi dada por nossos relacionamentos, seja que for 
bons ou maus; eles nos fizeram crescer. Tínhamos estabilidade, 

rochas, que eram os valores de nossa família, as experiências de 

nossos pais... Mas agora não há mais fronteiras. A comparação é 

vivida com o global, e no global existe o tudo e o oposto de tudo... 

Então, tudo é relativo (e isso toca a VERDADE), mas eu também sou 
relativo, porque posso ser tudo e o oposto tudo (e isso afeta 
IDENTIDADE e LIBERDADE). 

O facilitador coloca a imagem de um/uma jovem no tecido 
marrom: a cultura de hoje toca profundamente na questão 
antropológica: quem é a pessoa humana? O que é a verdade? O que 

é liberdade? 

Mas não é só isso. 

Também afeta a forma de comunicação, o modelo e a linguagem da 
formação. Como posso alcançar essa pessoa concreta... Na era 
digital, as velhas estruturas de comunicação são obsoletas, elas não 

tocam, não falam com essa pessoa aqui. Então, como podemos 

comunicar? 
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A Igreja teve que se perguntar como chegar a essa pessoa aqui. 
Primeiro, porque a igreja forma e deve saber se comunicar para 
formar. Segundo, porque a igreja tem uma verdade para dar. 
Como dá-la em um mundo onde tudo é considerado relativo? 

O facilitador pega a pedra e o pano dourado (ou rosa) do começo: 
"O problema é sempre o mesmo: como fazer as pessoas 

mergulhadas na cultura da Global Digital conhecerem a pedra 

preciosa? O Novo Diretório "sugere quais caminhos seguir para que 

a catequese se torne uma proposta que encontre o interlocutor 
capaz de entendê-la e vê-la adequada ao próprio mundo". Era 

necessário um Novo Diretório para ajudar a catequese a dialogar 

com um mundo radicalmente mudado. 

Lembramos também, como importante, que neste período a Igreja 
havia proposto eventos que tocaram profundamente a vida e a 

existência da comunidade cristã, em comparação com o mundo: em 

particular, o Jubileu do ano 2000, o Ano da Fé em 2012-2013, o 

Jubileu Extraordinário da Misericórdia em 2015-2016. Eventos que, 

de dentro, construíram um diálogo com o mundo". 

2. O ELEMENTO TEOLÓGICO-RACIONAL 

a. Ferramenta experiencial: uso de cartazes 

O facilitador aborda o pano amarelo: “Mas, além dos eventos e da 

cultura, vejamos o que aconteceu neste período, na reflexão 

teológica, como a Igreja refletiu seu ser e sua atuação neste tempo. 
Além dos Concílios, que ocorrem mais diluídos ao longo do tempo, a 
Igreja se reúne periodicamente para refletir sobre algum aspecto, e 

são os Sínodos. Quais Sínodos foram feitos nos últimos anos?". 
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O facilitador apresenta os Sínodos colocando simultaneamente 
cartazes com as palavras-chave no tecido amarelo, em círculo: "Em 
2005 o Sínodo sobre a Eucaristia, em 2008 sobre a Palavra de Deus, 

em 2015 sobre a Família, em 2018 sobre a Juventude. A Igreja 
refletiu sobre isso em outras ocasiões, mas quais eram as 

novidades? Que em todos esses Sínodos havia sempre duas palavras 

que estavam no centro de tudo: EVANGELIZAÇÃO e CATEQUESE (o 

facilitador coloca este dois cartazes maiores dentro do círculo 

formado pelos cartazes dos Sínodos). 

O facilitador acrescenta ao centro de tudo os documentos: 
Evangelii Gaudium e Catecismo da Igreja Católica, apresentando-
os (se não os tem, usa outros cartazes de diferentes tamanhos e 

cores): “Além dessas reflexões, no entanto, que já colocam no 

centro a catequese e a evangelização, duas importantes reflexões 
foram precisamente sobre a catequese: em 2012, o Sínodo sobre a 

Nova Evangelização para a transmissão da Fé Cristã, que foi seguido 

por este Documento (Evangelii Gaudium) e pelo XXV aniversário do 

Catecismo da Igreja. Católica, em 2017, com o significativo discurso 

do Papa Francisco". 

O facilitador pega de novo os dois cartazes com as palavras 
EVANGELIZAÇÃO E CATEQUESE: "Qual é o resumo mais importante 

que o Sínodo sobre a Nova Evangelização para a transmissão da Fé 
Cristã e o Documento Evangelii Gaudium propõem?" (Mostrando os 

dois cartazes distintos e depois reunindo-os:) "Que EVANGELIZAÇÃO 
e CATEQUESE não podem ser distinguidas, mas devem caminhar 
juntas. E a primazia, entre esses dois, é da evangelização. Dom 

Fisichella escreve: 'A catequese, portanto, deve estar intimamente 
unida à obra de evangelização e não pode ser separada dela. Precisa 
assumir as próprias características da evangelização, sem cair na 

tentação de substituí-la ou querer impor suas premissas 

pedagógicas à evangelização. Nesse relacionamento, a primazia 
pertence à evangelização, não à catequese. Isso nos permite 

entender por que, à luz do Evangelii Gaudium, podemos falar de 
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uma catequese querigmática, como todo o Diretório revela 

claramente' (pp. 13-14). Esta é a primeira grande novidade 
teológica, também de acordo com o documento conciliar sobre a 

evangelização, que é o EVANGELII NUNTIANDI. Era necessário que a 
catequese assumisse essa prioridade em si mesma”. 

O facilitador coloca os dois cartazes de novo no chão, mas, desta 
vez, fora do tecido amarelo, na direção do tecido marrom que 
representa o mundo, a cultura, o homem de hoje: "Essa reflexão 

teológica não foi por mera investigação. A tentativa foi entender 
como chegar ao mundo que hoje está em busca mas não o sabe, 

mas que pode encontrar a resposta para todos os seus anseios na fé 

cristã. Por isso, gostaria de colocar esses cartazes do lado de fora, na 

direção do tecido marrom que colocamos antes. Primeiro, coloco a 

catequese, mais perto do pano amarelo; depois coloco a 
evangelização, que permanece mais próximo do mundo. Assim a  

evangelização atrai, a catequese forma e prepara para a entrada na 

igreja". 

O facilitador pega um pano vermelho: "Mas dissemos que há outro 
documento importante, que também levou a reflexão teológica a 
outro nível: o discurso do Papa Francisco no XXV aniversário do 

Catecismo da Igreja Católica. Aqui outro elemento importante é 
sublinhado, sem o qual nem a evangelização nem a catequese 
teriam êxito em seu objetivo: é o AMOR" (coloca o pano vermelho 

esticado entre o cartaz da EVANGELIZAÇÃO até atingir o pano 
marrom). "Evangelizar é antes de tudo fazer com que as pessoas se 

encontrem com o amor de Deus. Não é transmitir uma idéia, mas 

uma Pessoa que nos ama infinitamente e nos mostra o amor 
misericordioso do Pai. Através da evangelização, comunicamos o 
amor de Deus, e se alguém se sente amado, começa a amar por sua 

vez, e quem ama quer conhecer mais seu amado. Então a catequese 
está intimamente ligada à evangelização, porque permite o 

conhecimento pelo amor. Então era necessário um novo Diretório 

para ajudar a catequese a assumir essa novidade. Porque "para a 
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catequese, isso implica uma conseqüência de valor pedagógico 

inestimável, ou seja a referência ao amor como forma de 
conhecimento" (R. Fisichella, p. 16). 

Concluindo 

O facilitador lê: 'Se considerarmos as partes em que este Diretório 

está estruturado, será fácil ver como a primazia da evangelização e 
do conhecimento pelo amor são felizmente assumidos como 

critérios fundamentais para todo o caminho catequético' (R. 

Fisichella, p. 16). 

O facilitador convida a olhar para a composição criada com panos, 
objetos simbólicos e cartazes: “Esta é a nossa síntese hoje. Havia 
necessidade de um Novo Diretório? Sim. Porque a catequese deve 

passar pelo processo de inculturação, e esse aprofundamento que 

fizemos nos ajudou a entrar na cultura, na reflexão, na situação do 

mundo de hoje. Agora é preciso começar a estudar juntos esta 
nova ferramenta que a igreja coloca em nossas mãos, para que 
nosso serviço à igreja e ao mundo seja realmente mais fecundo!". 
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CONCLUSÃO 

Este livreto mostrou como transformar em experiência 

dinâmica o texto que é apresentado no vídeo A necessidade de um 

Novo Diretório para a Catequese, sintetizando o conteúdo que Dom 

Rino Fisichella apresenta no Guia à leitura do Novo Diretório. A 

partir deste exemplo, o leitor pode aplicar o mesmo método a 
outros conteúdos, para poder oferecer aos catequistas formações 

com um estilo experiêncial. 

Outros subsídios, sempre sobre o assunto Novo Diretório, 

serão disponibilizados pela autora. 

Bom trabalho, estudo e experiência! 

 


