Perfil do catequista
O perfil do catequista é um ideal a ser conquistado, olhando para Jesus Cristo, modelo de
mestre, de servidor e de catequista. Sendo fiel a esse modelo, é importante desenvolver as
diversas dimensões: ser, saber, saber fazer em comunidade (DNC 261).
O ser do Catequista:
É pessoa que ama viver e se sente realizada, compromete sua vida em benefício de mais
vida para seu próximo.
Precisa ser pessoa convertida, evangelizada, entusiasmada, que tem consciência e
responsabilidade diante de sua vocação.
Pessoa de oração diária, baseada na Palavra de Deus, que fez a experiência de Deus e
faz da catequese um ato de amor.
Cuida de sua formação, atualizando-se e participando dos encontros oferecidos pela
paróquia e diocese.
Acolhe com amor, cria condições para que as pessoas se abram a Deus, aos irmãos e a si
mesmas.
É pessoa de maturidade humana e de equilíbrio psicológico.
É pessoa de espiritualidade que quer crescer em santidade.
É pessoa integrada no seu tempo, atualizada e identificada com sua gente.
É chamado a formar comunidade viva com seus irmãos e irmãs.
O saber do catequista:
Para o exercício do ministério do catequista é preciso criar o hábito constante do estudo,
para não cair no comodismo e na repetição de conteúdos decorados.
Requer do catequista um olhar crítico dos problemas e dificuldades pessoais, familiares e
sociais.
A Bíblia é a fonte da catequese, portanto, indispensável na formação.
A prática da leitura orante da Palavra de Deus para o catequista deve ser um cultivo diário.
Conhecimento dos elementos básicos que fundamentam o núcleo de nossa fé (credo,
mandamentos, sacramentos e a oração do Pai Nosso).

Familiaridade com as ciências humanas, sobretudo a Pedagogia e a Psicologia.
O saber fazer do catequista:
Ser competente na preparação dos encontros, superando a improvisação.
Desenvolver habilidades de como saber transmitir o conhecimento das coisas divinas.
Dar ênfase à celebração litúrgica, percebendo a íntima relação existente entre liturgia e
catequese.
Preparar com carinho e responsabilidade tudo o que se refere a cada encontro (O quê?
Por quê? Para quê? Como? e interlocutores), levando em conta o método da Leitura Orante da
Bíblia.
Público alvo: Mulheres e homens, maiores de 18 anos, que sejam Batizados, Crismados e
tenham recebido a Primeira Eucaristia, sejam solteiros ou casados na Igreja Católica.
Entre em contato conosco e marque uma entrevista. Você é muito bem vindo!

Catedral São Paulo Apóstolo
CENTRO CATEQUÉTICO:
Terça a Sexta das 8h às 12h e das 13h30 às 17h
Sábado das 8h às 11h
catequese.catedraldeblumenau@gmail.com
Telefone: (47) 3057-9111 (catequese).

