


Pensar e propor uma 
Catequese pós pandemia

DOM LEOMAR ANTÔNIO BRUSTOLIN



Como transmitir a fé 
às futuras gerações ? 

Como propor (ou 
repropor) o 
querigma para 
gerações que têm 
sede de sentido da 
vida e de referências, 
mas que nem sempre 
se dispõem a acolher 
um caminho para 
seguir?



Indicações

•A condição humana – empatia – escuta  -
presença - diálogo

•A espiritualidade cristã capaz de dar sentido

•A comunidade de fé – sinodalidade – pertença –
comunhão 

•Compromisso com a vida – Fratelli Tutti



Comunidade 
de fé

Terá que se apresentar de forma
muito mais acentuada do que até
agora, como comunidade afetiva,
da qual só se participa por uma
decisão livre.

Como comunidade pequena, vai ter
que contar muito mais com a
iniciativa dos seus membros
particulares.



Uma nova situação

• Voltará a encontrar seu autêntico núcleo na fé e na oração, e
voltará a experimentar os sacramentos como culto divino,
não como problema de estruturação litúrgica.

• Será uma Igreja mais espiritual, que não subscreverá um
mandato político cortejando seja a Esquerda, seja a Direita.

• Será uma situação difícil.

• Esse processo a tornará pobre, se converterá na Igreja dos
pequenos.



Pequeno 
Rebanho é 
a resposta

Mas quando passar esse longo processo,
surgirá uma grande força de uma Igreja
mais espiritual e simplificada.

Porque os homens de num mundo total e
plenamente projetado viverão numa
indescritível solidão, e quando
perceberem que perderam a Deus de vista
completamente, experimentarão sua total
e horrível pobreza.



•Então, e apenas então, descobrirão esse pequeno
rebanho de crentes como algo completamente
novo: como uma esperança que vem ao seu
encontro, a resposta que sempre haviam buscado
em segredo.
•Mas florescerá de novo e se mostrará aos homens
como pátria que lhes dá vida e esperança para
além da morte
• (J. Ratzinger. Fe y Futuro. Sigueme: Salamanca,
1973, p. 74-77).



Atos dos Apóstolos 2, 42-47

Eles eram perseverantes

• No ensinamento dos apóstolos, 

• Na comunhão de vida

• Na fração do pão

• E nas orações.

Os fiéis estavam  unidos  e tinham tudo 
em comum.  O Senhor acrescentava ao 

grupo, dia após dia, os que eram 

salvos.



A comunidade cristã

• se origina do grupo de
pessoas que segue Jesus
Cristo, nele permanece e
vive com ele.

• Seus membros são
chamados a explicitar a
intenção de Deus, que quer
a salvação para todos, e que
todos cheguem ao
conhecimento da verdade
(1Tm 2, 4).



Comunidade de pessoas 
(PERTENÇA)

• A diferença entre uma comunidade e
um grupo de amigos é que nesta
explicita-se a pertença mútua, os
laços, as metas e o espírito que une a
todos.

• O sentimento de pertença qualifica e
caracteriza a comunidade

• IRMÃOS E NÃO SÓCIOS



COMUNIDADE EUCARÍSTICA
(COMUNHÃO)

• A experiência eucarística: a comunhão
de todos no Corpo e Sangue do Senhor:
“Já que há um único pão, nós, embora
sendo muitos, somos um só corpo, visto
que todos participamos desse único
pão” (1Cor 10, 16s).

• Para Paulo a comunhão com Cristo se
realiza na ceia do Senhor( 1Cor 10,14ss).

• Por isso a Eucaristia faz a Igreja. E a
Igreja faz a Eucaristia



• Paulo aplica o termo koinonia
expandindo até as fronteiras e vencendo
as barreiras.

• Pede a Filêmon que acolha o escravo
Onésimo como se fosse o próprio Paulo
(cf. Fm 6,16).

• É por participar da mesma comunidade
de fé, que Onésimo deve ser recebido
por Filêmon como irmão e não mais
como escravo.

3. COMUNIDADE PARA TODOS
(ACOLHIDA)



COMUNIDADE SOLIDÁRIA
( CARIDADE)

• A unidade no Corpo e
Sangue do Senhor implica
também a solidariedade da
comunidade.

• É o que expressa a coleta de
recursos para a comunidade
de Jerusalém, (cf. Gl 2,9 e
Rm 15,26s).



COMUNIDADE DE COMUNHÃO DE BENS
(PARTILHA)

• Todos colocam o que
possuem a serviço dos outros,
assim, os bens pessoais se
tornam comunitários por livre
decisão da pessoa que
participa da comunidade.

• Essa postura reflete a
amizade que circula entre os
membros da comunidade.



COMUNIDADE 
MISSIONÁRIA
(QUERIGMA)

• experimenta o amor de Deus que se revelou
em Jesus Cristo como salvação para todos.

• é testemunha e missionária dessa verdade

• Sua missão nasce do mandato e do envio de
Jesus para que a comunidade seja
anunciadora do Evangelho para que todos
tenham vida em abundância

• é essencialmente comunicadora, buscadora
dos seres humanos para lhe oferecer o que
tem de melhor e mais importante: Jesus
Cristo



Igreja de discípulos  

•O desafio urgente é passar de uma religião de herança
social para uma religião de opção pessoal;

•de uma sociedade unificada pela fé católica para uma
sociedade constituída na liberdade democrática e no
pluralismo de ideologias;

•de uma igreja de massa a uma igreja diferenciada e
articulada em pequenas comunidades de discípulos
missionários.



COMO NOSSAS 
COMUNIDADES 

ESTÃO HOJE?



comunidade centrada no padre



Comunidade centrada em 
trabalhos pastorais e movimentos



Comunidade de comunidades



COMUNIDADE 
ECLESIAL 

MISSIONÁRIA

Comunidade de Batizados

Integrada à paróquia e à diocese

Mas não somente em
paróquias: hospitais, escolas,
presídios...

Saem ao encontro de todos,
especialmente dos afastados

TEM UM FOCO: anunciar Jesus
Cristo como o SALVADOR.



DIRETRIZES 
DA CNBB 

Comunidade Eclesial Missionária como  
CASA - LAR

Pilar da Palavra

Pilar do Pão

Pilar da Caridade

Pilar da Ação Missionária



Sinodalidade

comporta uma forma nova de compreender a atuação da Igreja

Não se pensa mais a Igreja do centro para fora, de cima para baixo.

Ver a Igreja como um todo, onde as “periferias”, em contato direto 
com a realidade, apresentam ao clero as dificuldades e as 
problemáticas próprias do mundo atual.

Todos os batizados são convocados e inspirados pelo Espírito Santo a 
caminharem juntos.

No processo sinodal, o caminho é mais importante que o resultado 
final.



Sinodalidade e catequese

• Toda Igreja é Ecclesia docens e Ecclesia dicens.

• Ecclesia dicens, pois todos os fiéis devem escutar a Palavra de Deus para a
ela responder.

• Ecclesia docens, pois a missão primeira da comunidade dos fiéis é fazer
discípulos de Jesus, anunciar o Evangelho.

• Aprender e ensinar

• Ensinar e aprender

• Comunidade ensinante e comunidade aprendente



“Conhecer a Jesus é o melhor
presente que qualquer pessoa
pode receber; tê-lo encontrado

foi o melhor que ocorreu em
nossas vidas, e fazê-lo 

conhecido com nossa palavra e 
obras é nossa alegria” 

(DAp, n. 29)



Muito obrigado

www.domleomar.com.br


