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DIOCESE DE JOINVILLE 

Manual de Catequese com Adultos 



Objetivo:  

Oferecer um subsídio para a 

Catequese com Adultos, de 

inspiração catecumenal, que 

leve ao discipulado. 



NECESSIDADE DE UM MATERIAL 

• Não temos um subsídio na Diocese. 

 

• Para ter uma unidade na Catequese com 
Adultos. 

 

• Que seja uma catequese de Iniciação à 
Vida Cristã que leve ao discipulado. 



• PALAVRA  

–4 pilares da Fé: Crer, Celebrar, Viver, e Rezar. 

– Subsídios. 

• CELEBRAÇÃO 

–Ritual da Iniciação Cristã de Adultos. 

• AÇÃO 

–Como viver a fé católica na prática. 

 

PAUTADA NAS TRÊS GRANDES DIMENSÕES DA VIDA CRISTÃ 

CONTEÚDO 



 

METODOLOGIA 

 
 Seguindo as etapas do catecumenato, 

com duração de 1 ano litúrgico, 
iniciando em Pentecostes e finalizando 
no Sábado Santo ou no Tempo Pascal. 

 Encontros quinzenais 

 

 



PRÉ-CATECUMENATO 

Apresentar o Querigma e acolhê-lo na comunidade. 

 

“Nele se faz a primeira evangelização em que é 
anunciado com firmeza e constância o Deus vivo e 

Aquele que Ele enviou para a salvação de todos, Jesus 
Cristo, de modo que os nãos cristãos, movidos pelo 

Espírito Santo que lhes abre o coração, abracem a fé e 
se convertam ao Senhor, em adesão sincera Àquele 

que, sendo o caminho, a verdade e a vida, é capaz de 
satisfazer todos os seus anseios espirituais e até de 

infinitamente os superar”. (RICA, n. 9) 

 

PRÉ CATECUMENATO 



Pré Catecumenato – Encontros 
realizados nas casas,  pelos 
Introdutores. 

 

3 encontros nas casas 

1 encontro na comunidade 

Celebração de entrada ao 
Catecumenato 

 

METODOLOGIA 

 



O catequista conduzirá o catecúmeno até o 
tempo da Mistagogia.   

 

“É um período em que os candidatos recebem 
formação e exercitam-se praticamente na vida 

cristã”. (cf. RICA, n.19). 

 

É um período de formação doutrinal, 
crescimento espiritual e vivência comunitária. 

 

CATECUMENATO 



Catecumenato – Encontros com o 
grupo de catequizandos realizados pelo 
Catequista. 

 

20 encontros 

2 Celebrações  

Entrega do Credo 

Entrega do Pai Nosso 

 

 

 

METODOLOGIA 

 



 A iluminação é um grande retiro, no qual as grandes temáticas 
trabalhadas se tornam agora reflexão e auto avaliação. É um 
tempo de preparação muito próxima à Páscoa e para a recepção 
dos sacramentos. 

 

“O tempo da purificação e da iluminação dos catecúmenos 
coincide habitualmente com a Quaresma, porque esta, tanto na 

liturgia como na catequese litúrgica, por meio da recordação ou da 
preparação do Batismo e pela Penitência, renova a comunidade 
dos fiéis, juntamente com os catecúmenos, e dispõe-nos para a 
celebração do mistério pascal que os sacramentos da iniciação 

cristã aplicam a cada um. Tempo destinado a preparar mais 
intensivamente o espírito e o coração dos candidatos. 

 (RICA, n. 21,22) 
 

PURIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO 



Purificação e Iluminação – Retiro e 
celebrações. 

Retiro – Celebração do Éfeta 

Celebrações 

Eleição e Inscrição do nome(padrinhos) 

3 Escrutínios – III, IV e V Domingo da 
Quaresma. 

Celebração dos Sacramentos. 

 

 

METODOLOGIA 

 



 Conduzir ao mistério da vida nova a partir da 
experiência espiritual do batismo, da confirmação e 
da eucaristia. O que caracteriza esse tempo é a 
experiência dos sacramentos e vivência na 
comunidade.  

 

“... a comunidade, juntamente com os neófitos, 
aprofunda mais o mistério pascal e procura traduzi-lo 
cada vez mais na vida pela meditação do evangelho, 

pela participação na Eucaristia e pelo exercício da 
caridade. É este o último tempo da iniciação, isto é, o 

tempo da “mistagogia” dos neófitos”. (RICA n. 37) 

 

MISTAGOGIA 



Mistagogia – Encontros e Celebração 
de envio. 

 

3 Encontros 

Celebração de Envio 

 

 

METODOLOGIA 

 



Preparar o Ambiente 

Acolhida 

Oração Inicial 

Vamos dialogar 

Motivação para o tema 
 

 

 

 

ROTEIRO DOS ENCONTROS 

Leitura  

Meditação 

Oração 

Contemplação 

Compromisso 

Aprofundamento 

Oração final 

 

 

 

 


