
1 

 

 

DIOCESE DE JOINVILLE 

Coordenação de Catequese 

Joinville, junho de 2013 

 

 

UMA CONTECIMENTO HISTÓRICO QUE NOS FAZ VIBRAR. 

 

A luz renovadora da Igreja idealizada pelo Concilio Vaticano II, desencadeou 

grandes mudanças na pastoral, convocou a uma renovação da ação evangelizadora 

e vislumbrou uma catequese segundo a inspiração da Iniciação Cristã das primeiras 

comunidades. 

A Diocese de Joinville, guiada por esta luz e pelas constantes solicitações da 

Igreja nas últimas décadas, reavaliou sua prática catequética e percebeu que a 

realidade impulsionava a um novo agir. Percebeu a necessidade urgente de emergir 

em uma catequese que responda aos dias atuais. Assumiu dinamizar uma 

Catequese de Iniciação à Vida Cristã na inspiração catecumenal, proclamada na 

Assembleia Diocesana de Pastoral no ano de 2008, que também declarou 2009 o 

“Ano Catequético Diocesano” em consonância com o Ano Catequético Nacional. Um 

dos compromissos assumidos foi rever a Catequese dos Sacramentos da Iniciação, 

Batismo, Crisma e Eucaristia e seguir no itinerário da Iniciação à Vida Cristã. 

Em 2008 a equipe diocesana foi enriquecida pela presença da Irmã Teresinha 

Maria Mocellin, Irmã Catequista Franciscana (CF), que após defender tese de 

doutorado, sensível ao momento histórico presente da Diocese, abdicou de outros 

projetos, para assumir coordenar o processo junto com Irmã Celestina Zardo (CF) 

que já exercia o serviço de animação da catequese na Diocese.  

Para as grandes mudanças era necessário ter ouvidos atentos à situação 

geral e também aos apelos da base. Um grupo de catequistas com formação 

diversificada, experientes, líderes de comunidade, enfim, pessoas sábias e santas, 

também doaram seu precioso tempo, que facilitou  um encaminhamento claro e 

seguro.  

No dia 7 de setembro de 2008, o referido grupo se reuniu com a assessoria 

do Doutor Padre Luiz Alves de Lima, de São Paulo, que explicitou a Iniciação à vida 

Cristã na Igreja e fez algumas indicações de leitura, entre elas, “A caminho de um 

novo paradigma”, III Semana Latino Americana de Catequese, objeto de estudo nos 
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encontros periódicos. Estes encontros iniciavam sempre com um momento de 

oração cuidadosamente preparado, o que favoreceu o cultivo de uma espiritualidade 

profunda. Criou-se um clima que permitiu perceber com maior clareza a realidade, 

descobrir possíveis respostas, aprofundar, planejar estratégias de ação, esclarecer e 

entusiasmar os catequistas para assumir o novo paradigma da Iniciação à Vida 

Cristã. 

Paulatinamente o projeto foi criando consistência. A Diocese contou com a 

assessoria do Padre Luiz Eduardo Baronto, de São Paulo, Mestre em Liturgia, que 

salientou a importância de se abraçar a catequese de Iniciação à Vida Cristã que 

permite ao catequizando:  

- um envolvimento, uma experiência, um encontro, uma descoberta que comove, 

atrai e fascina pelo seguimento de Jesus;  

- que permitese encontrar, se entusiasmar e vibrar pela fé cristã, pelo Projeto do 

Reino.  

- faz crescer na amizade com Jesus Cristo, incentiva o desejo de assumir a fé cristã, 

amar a Igreja, pertencer e sentir-se engajado em uma comunidade; 

- favorece uma ação catequética que envolve a comunidade num crescimento e 

conhecimento bíblico, participação consciente,  comprometida  com uma Igreja que 

acolhe a todos, que se reúne para celebrar a fá e a vida.. 

Enfim, um processo que leva a pessoa a colocar-se em contato vivo e 

dinâmico com Jesus Cristo, num profundo mergulho na vida cristã. 

Fazia-se necessário encontrar caminho para tal objetivo. Elaborar 

instrumentos que ajudasse a prática catequética?  Manuais que ajudassem a 

catequese com as caraterísticas citadas?Que método seria adotado? Iniciar por qual 

etapa? 

 Decidiu-se iniciar o projeto com a elaboração do Manual da Catequese da 

Eucaristia, numa abordagem cristocêntrica, no método da Leitura Orante, seguindo o 

Ano Litúrgico. É uma catequese de inspiração catecumenal, que prima pela 

comunidade eclesial. 

Enquanto o projeto se estruturava, em toda a Diocese se procedia, com 

grande empenho, a formação referente a Iniciação à Vida Cristã para catequistas, 

lideranças, pais. O projeto contou com a perceptível vibração, encorajamento e 

entusiasmo do clero da Diocese. Os Párocos e Presbíteros em geral, revelam-se 

bons pastores na condução da fé, no estar junto aos catequistas e a comunidade.  
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A história da catequese na Diocese virava uma das suas páginas marcantes.  

No dia 2 de fevereiro de 2011, a Diocese viu realizado um dos seus sonhos ao 

receber, editado pela Editora Salesiana, o Manual do Catequista e do Catequizando, 

intitulado: “Nossa Vida com Jesus”.Com esta ferramenta, no primeiro semestre de 

2011, paulatinamente e em toda a Diocese, deu-se início a  catequese  neste novo 

paradigma.  

Em vista da caminhada realizada na Diocese o Manual de Catequese de 

Crisma, se fazia uma nova exigência, uma necessidade como instrumento para 

conhecimento e seguimento de Jesus Cristo, testemunho na comunidade eclesial, 

pela força do Espírito Santo. 

Foi empreendido um longo e profundo trabalho de pesquisa e estudo no que 

se refere ao conteúdo específico, a linguagem, tendo em vista que o itinerário e o 

método assumidos estavam claros. A produção escrita foi se processando. Os 

encontros de catequese produzidos eram vivenciados por catequistas, nos 

encontros de formação onde eram oferecidas contribuições. 

Ao longo do tempo, o Manual passou pelo processo de revisão, análise, 

reelaboração, adaptação até sua conclusão. 

Na elaboração dos ícones para os encontros do Manual, a Diocese sempre 

pode contar com a arte e a sabedoria de Padre Otavio Antunes. Os ícones 

pretendem ajudar o entendimento da mensagem do tema, favorecer uma profunda 

espiritualidade, e conduzir a experiência do sagrado.  

Concluída a elaboração, a produção seguiu para a Editora Paulus para 

Edição. 

Na primeira semana de junho de 2013, a Diocese recebeu o novo Manual da 

Crisma: “Confirmados na Fé”, para o Catequista e Catequizando.  

 

 

 

Irmãs Teresinha Maria Mocellin e Celestina Zardo 
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