Panorâmica da catequese da Igreja desde o início do século XX
– Catequese das crianças – século XX

Durante o pontificado de S. Pio X deu-se uma viragem fundamental na
catequese, sendo necessário ter em conta os principais documentos da
Igreja sobre este tema, desde 1905 até aos nossos dias. Essa viragem teve
como aspeto essencial a atenção dada às crianças, procurando que a
transmissão da mensagem cristã seja adaptada às suas possibilidades
1905-1910 – Enc. Acerbo Nimis e Dec. Quam Singulari (S. Pio X): Novo
lugar da criança na Igreja
1917 – Código Direito Canónico (Bento XV): Organização Paroquial da
Catequese
1920 – Grande Renovação (esforço de adaptação aos destinatários) 1935
– Provido Sane (Pio XI): Criação dos Secretariados Diocesanos de
Catequese
1935-1950 – Grande esforço de Renovação
CATEQUESE DAS CRIANÇAS EM PORTUGAL – SÉC. XX-XXI
O movimento de renovação culminou em Portugal com a publicação em
1953 do 1º volume do Catecismo Nacional para crianças, ao qual se
seguiriam mais três volumes.
CATECISMOS NACIONAIS (4) – 1953…
— Bíblia
— Liturgia
— Comportamento
— Utilização da Experiência como Ponto de Apoio
Estes catecismos viriam a ser substituídos por outros, numa tentativa de
atualização, depois do Concílio Vaticano II.
CATECISMOS PÓS-CONCÍLIO – 1968… (8):
Uma Catequese
– Global
– Cristocêntrica
– Para o Crescimento da Fé
Principais documentos da Igreja sobre catequese depois de Vaticano II –
Diretório Catequístico Geral – Paulo VI – 1971
– Ritual de Iniciação Cristã de Adultos (RICA) – Paulo VI – 1972
– Evangelii Nuntiandi – Paulo VI – 1975
– Catechesi Tradendae – Paulo II– 1979
– Redemptoris Missio – J. Paulo II – 1990
– Diretório Geral de Catequese – J. Paulo II – 1997
– Evangelii Gaudium – Francisco – 2013
• Em 1988 a Conferência Episcopal Portuguesa aprovou um Programa
de Catequese para 10 anos (dos 6 aos 16 anos) seguindo-se a publicação
dos catecismos segundo esse programa de 1991 a 1993.

CATECISMOS segundo o Programa – 1991-93 – Experiência como lugar
de Revelação
RENOVAÇÃO desses Catecismos – 2005
CONTEÚDOS BÍBLICO-TEOLÓGICOS DO PROGRAMA DE
CATEQUESE – 1988
– A Revelação como ação gratuita de Deus. Deus revela-se ao ser humano.
(Ef 2,18; 2Pe 1,4; DV 2)
– Implicação Catequética: Catequese como atualização da ação de Deus
na pessoa e no grupo e descoberta da fé como dom.
– O caráter histórico da Revelação: Deus revela-se entrando na história da
humanidade.
Implicação Catequética: Catequese que proporcione a leitura dos
acontecimentos e da experiência humana à luz da fé e da História da
Salvação, ajudando a descobrir os sinais da presença de Deus na Igreja e
no mundo (cf. DGC 38).
— Jesus Cristo, a plenitude da Revelação.Implicação Catequética:
Catequese cristocêntrica. (DV 4;CT 5-6;DGC 40-42)
— O homem acolhe a Revelação pela Fé (cf. DV 5). Implicação
Catequética: Catequese que seja educação da fé abrangendo as duas
dimensões: conhecimento e adesão. (CT 20; DGC 53-55)
— A Tradição como transmissão da Revelação (DV 7-8) Implicação
Catequética: Catequese que introduza e leve a participar na corrente viva
do cristianismo que, desde a época dos apóstolos até aos nossos dias,
aprofundou e atualizou sempre cada vez mais a Mensagem de Jesus
Cristo.
SÍNTESE DA EVOLUÇÃO
1º Vol. Catecismo nacional – 1953
Está muito vincada a dicotomia de tradição grega corpo/alma.
Encontra-se uma tónica no pecado que deixa os cristãos esmagados pelas
suas faltas.
Tem muito poucas frases bíblicas e as que existem estão inseridas no texto
sem qualquer destaque. Catechesi Tradendae – 1979
• A catequese apoia-se na convicção de que “a doutrina não é um corpo
de verdades abstratas: ela é a comunicação do mistério vivo de Deus”
(CT 7).

Na catequese “é Cristo, Verbo Encarnado e Filho de Deus, que é
ensinado (…) e somente Cristo ensina” (CT 6).

•

Jesus gosta de mim – 1991
o O ser humano é visto como um todo.
o Somos de facto pecadores, mas somos amados por Deus de tal forma
que o próprio Filho de Deus incarnou, viveu uma vida como a nossa
e, pela sua morte e ressurreição, podemos participar da própria vida
de Deus.
o Há 12 frases bíblicas, mais duas adaptadas, todas apresentadas de
forma destacada.
o

O QUE É PERENE:
• Mensagem Cristã, cujos conteúdos essenciais estão reunidos no
Credo
• História da Salvação consignada na Bíblia e na Tradição
• Testemunho de quem anuncia
•

O QUE FOI MUDANDO AO LONGO DOS TEMPOS:
• Finalidade: “pôr em comunhão com Jesus Cristo” em vez de
ensinar doutrina
• Metodologia
• Linguagem
• Recursos
• Interpretação da Mensagem
«No centro da catequese encontramos essencialmente uma
Pessoa: a Pessoa de Jesus de Nazaré, “Filho único do Pai, cheio de
graça e de verdade”. (Cf. Jo 1, 14)
A finalidade definitiva da catequese é a de fazer que alguém se
ponha, não apenas em contacto, mas em comunhão, em
intimidade com Jesus Cristo: somente Ele pode levar ao amor do
Pai no Espírito e fazer-nos participar na vida da Santíssima
Trindade». (Ct 5; DGC 80)
Na análise dos catecismos mereceram particular atenção os temas
mais relacionados com aqueles em que os escritos de Pierre
Teilhard de Chardin foram inovadores: Criação, Pecado,
Redenção.

No que respeita à evolução da catequese nos catecismos
portugueses, de 1953 até ao presente, verifica-se que houve uma
nítida atualização de conceitos e de linguagem a partir do
Programa aprovado em 1988, patente nos catecismos publicados
de 1991 a 1993. No entanto, nos atuais catecismos, publicados
entre 2005 e 2012, pode considerar-se que houve um retrocesso,
tanto na linguagem como nas ilustrações, voltando a um conceito
de criação, pecado original (e consequentemente Redenção) muito
ligado a uma leitura literal do relato do Génesis.

