
Comunicação na catequese  
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COMUNICAÇÃO – COMMUNIS - Caminho 

de acesso; Tornar comum.  

CATEQUESE - Kat-ekhéo - Fazer ecoar  

 

 

 

 

 

Comunicação na catequese: Falar bem; 

caminhar bem; estabelecer boa 

comunhão   



 

 

A FINALIDADE DA CATEQUESE - É levar 

à comunhão com Jesus.  
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SER CATEQUISTA é desenvolver aos 

poucos a habilidade de entrar dentro do 

coração da pessoa e colocar semente de 

esperança com gestos, atitudes e 

palavras que lhes provoque o desejo de 

querer mais. De querer ir em busca de 

Jesus. O diálogo não é só ouvir ou só 

falar. Um meio de persuadir o outro, mas 

ir ao coração. 



            HABILIDADES COMUNICATIVAS 

  

 

Comunicação verbal  

Oral ou escrita 

 

 

 

 

 

 

 

                Comunicação não verbal    



Comunicação não verbal  

Os gestos, as atitudes, as ações, 

comportamentos, os sentimentos, 

preocupações com quem não chega, jeitinho 

de acolher...  

 

 

Também os modelos aversos da existência 

humana, da educação da família e da 

sociedade. A degradação e banalização dos 

valores humanos e éticos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quais são os desafios da Comunicação na 

Catequese?  
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O Doc. 99 – Sobre a Comunicação da Igreja 

no Brasil, afirma que “Deve-se entender a 

sociedade atual a partir dos processos de 

comunicação centrados na pessoa e nas 

relações entre ela, a sociedade e o mundo. 

Muitos momentos da existência humana se 

desenrolam através de processos 

midiáticos. Isso possibilita a homens e 

mulheres desenvolver novos modos de ser 

pessoa, de estar na sociedade, de ser 

comunidade e de viver a fé.” (Doc 99, n 16). 



 

Conforme o Diretório de Comunicação da 

Igreja no Brasil, “Se a comunicação faz parte 

da natureza humana, o comunicador católico 

de hoje, ao vivenciar a dimensão da fé, é 

chamado a viver em sintonia com a 

espiritualidade. Deve haver coerência entre a 

vida pessoal e o anúncio da verdade e da 

Palavra. Ao comunicar, ele não só transmite 

sua vida, mas também testemunha o que a 

Igreja precisa oferecer.” (Doc 99, n 21). 



 

 

Vive-se em um tempo em que exige do(a) catequista  

abrir-se para aprender, pensar, ensinar, viver.  

A comunicação na catequese hoje exige que além 

do ensinamento da fé, que se fale de modo claro e 

convicto, que se tenha conhecimentos necessários 

acompanhado de uma experiência de vida, que 

conheça os catequizandos e catequizandas, que 

conheça seus familiares, saibam onde moram, 

conheçam sua história de vida e os acolha bem, de 

forma que os novos desafios não sejam os levem ao 

afastamento da fé.  



Não basta a utilização dos instrumentos 

tecnológicos. É necessário incluir os 

processos e linguagens da comunicação na 

evangelização, respeitando cada realidade e 

provocando o diálogo entre fé e cultura.   
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Desafios principais para Igreja nesse início do 

século XXI.  
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Desafios principais para Igreja nesse início do 

século XXI.  

 

1- consumismo 2- individualismo 3- ditadura 

da baleza 4- laicidade, 5- espiritualidades 

desencarnadas da igreja, 6- falta de 

maturidade na fé...., 

  

a cada dia precisa-se descobrir formas mais 

eficazes de comunicar. Não me refiro a meios 

de comunicação, mas a formas de nos 

comunicar. 



O diálogo como base da comunicação na catequese 
o(a) catequista é um(a) mediador(a) que facilita a 
comunicação entre o catequizando(a) e o mistério de 
DEUS 
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A comunicação na catequese sempre deve 

levar o(a) catequizando(a) ao encontro da 

Pessoa de Jesus Cristo e isto não é um 

processo racional como modelo de escola e 

sala de aula, mas num processo dialógico a 

partir de uma experiência amorosa que dê 

verdadeiro sentido a vida.  

Ser catequista é a resposta de uma 

comunicação entre Deus e a pessoa.  
  


