
Liturgia  e  Catequese  de  mãos  dadas  

Liturgia e Catequese caminham juntas. De fato, a interação entre o anúncio e a 

celebração do mistério não admite rupturas: a Liturgia celebra a realidade de fé 

anunciada na Catequese. 

As Missas dominicais das 10h30min na Basílica têm evidenciado este fato, celebrando 

ritos que integram o Catecumenato de Jovens e Adultos. 

“Catecumenato” é uma palavra grega que significa lugar onde ressoa alguma 

mensagem. Na Igreja primitiva o termo designava a iniciação cristã de adultos, que 

culminava com a recepção dos sacramentos do Batismo, Crisma e Eucaristia na Vigília 

Pascal. 

Existem muitos modos de se fazer a iniciação cristã, mas o catecumenato é o caminho 

modelo para este fim. Por isso, o Concílio Vaticano II decretou a restauração do 

catecumenato de adultos na Igreja atual. 

A iniciação aí proposta não corresponde a uma mera instrução doutrinal direcionada 

para a recepção dos sacramentos, mas consiste num processo preparatório à vida cristã. 

Seu objetivo é a plena conformidade com Cristo: a construção da personalidade cristã 

tendo em vista a sua configuração à pessoa do Cristo. 

A formação catecumenal é um discipulado, um itinerário cristocêntrico que tem como 

meta a maturação integral da fé. É um processo de conversão, que, de forma progressiva 

e sistemática, deve levar a um novo modo de ser e de viver (conforme o de Cristo) e a 

uma nova visão do mundo. 

Esta mudança, claro está, não se dá da noite para o dia: exige uma duração maior do que 

teria a simples preparação para os sacramentos. De fato, o catecumenato é estruturado 

em etapas bem definidas, tendo cada uma a sua duração própria, de acordo com os 

objetivos a alcançar. 

Além disso, todo o processo catecumenal se desenrola sob a ação transformadora de 

Deus. É o Espírito Santo que concretiza este itinerário, daí ser ele fortemente marcado 

por ritos que santificam as suas várias etapas, purificando e abençoando os 

catecúmenos. 

Neste processo atuam de forma conjunta: a catequese, a liturgia e a participação na 

comunidade eclesial. A catequese, que tem como referência orientativa a pessoa de 

Cristo, o modelo perfeito, deve propiciar a passagem do velho ao novo homem, 

despertando, ao mesmo tempo, a consciência do mistério pascal. 

Todo o itinerário espiritual percorrido no período Catecumenal culmina nos 

sacramentos, que têm uma importância primordial na configuração existencial a Cristo. 


