Pós-Graduação
Catequese no mundo contemporâneo - 2017

Disciplinas:

1) Fé e Amadurecimento Humano
2) Itinerários Bíblicos da Fé
3) A Catequese no Mundo Contemporâneo
4) Catequese Narrativa e Imagética de Jesus
5) Catequese e Liturgia
6) Catequese e Iniciação Cristã
7) Catequese na Igreja Particular
8) Catequese e Itinerário Espiritual
9) Catequese com Jovens e Adultos
10) Catequese na Era Virtual
11) Formação de Catequistas
12) Catequese e Pluralismo Cultural e Religioso

Ementas:

Disciplina 1 – Fé e Amadurecimento Humano
Raízes existenciais da fé: a fé como itinerário biográfico, a fé e a busca de sentido da vida, a fé
como encontro e conversão, a fé como processo de crescimento e maturidade humana e
espiritual. A fé como confiança existencial, a fé religiosa e a fé em Jesus Cristo. Do viver
humano ao viver crente. A fé como Dom e resposta da liberdade. Fé e condição humana: a
fragilidade da existência, o amor e o sofrimento, a imperfeição, o inacabado, a fé como
experiência de Beleza.

Disciplina 2 – Itinerários Bíblicos da Fé
A linguagem da fé e as “tradições patriarcais”: linguagem bíblica da fé; a fé dos patriarcas e as
manifestações. Criação, Eleição e Aliança, Redenção. O itinerário de fé de grandes figuras
libertadoras do AT e NT. A fé no N.T. – Cristo, centro da nossa fé. Linguagem da fé no NT.
Cristo, o revelador do Pai. Os testemunhos de fé do Novo Testamento: a fé em João e Paulo. A
vinda do Messias para a comunidade cristã. A fé em Jesus como Messias, humano e divino: a
conclusão da criação.
Disciplina 3 – Catequese no Mundo Contemporâneo
Esboço histórico da ação catequética da Igreja, desde suas origens até os dias atuais - A
catequese na Igreja primitiva (o catecumenato) - A catequese na Idade Média como imersão
na cristandade - A Catequese dos Catecismos - A Catequese moderna e contemporânea Breve história da catequese no Brasil - Catequese como integrante do processo de
evangelização da Igreja - Finalidade e tarefas da catequese - Abordagem “da fonte” e “das
fontes” da catequese. Conteúdos da Catequese. A pedagogia de Deus. A catequese, ação
educativa. Catequese e diferentes linguagens. Metodologia Catequética. Bíblia na catequese.
Recursos atuais para a catequese. Catequese e literatura, música, cinema, pintura.
Disciplina 4 – Catequese Narrativa e Imagética de Jesus
Caráter narrativo da evangelização. A narrativa do acontecido em Jesus de Nazaré. A
centralidade do Mistério pascal. Linguagem teológica sobre Deus e experiência de Deus na
catequese. Revelação da figura histórica de Jesus Cristo e fé na presença do Senhor
ressuscitado. As imagens de Deus. Experiência cristã de Deus. O reconhecimento de Deus em
Jesus Cristo. A humanidade de Jesus. A fé de Jesus. De nossas paixões à paixão por Jesus Cristo
e pela humanidade. O seguimento de Jesus. Para Jesus o que é transmissão da fé. Catequese e
transmissão da fé. A transmissão da fé hoje: desafios e caminhos.
Disciplina 5 – Catequese e Liturgia
O lugar da liturgia na expressão da fé. Liturgia como celebração do “Mistério”.
Sacramentalidade da Liturgia. União profunda entre educação da fé e celebração da fé. A
tensão e diálogo entre Liturgia e Catequese. Novas perspectivas da Liturgia eclesial. Liturgia
como fonte inesgotável de educação e crescimento na fé. O RICA como exemplo de unidade
entre catequese e Liturgia. Indicações sobre como fazer uma catequese litúrgica que resgate a
centralidade do simbólico e que eduque para a ritualidade.
Disciplina 6 – Catequese e Iniciação Cristã
Dimensão sacramental da vida cristã. Batismo-Crisma: sacramentos da fé, conversão e
iniciação. Eucaristia: Memorial da Páscoa do Senhor. Iniciação ao mistério de Deus no Espírito
e no seguimento de Jesus. Mistagogia: iniciação cristã no seguimento de Jesus. Igreja, casa da
iniciação à vida cristã. Catequese e inspiração catecumenal.

Disciplina 7 – Catequese na Igreja Particular
Catequese, ação eclesial. A fé vivida em Igreja: o sentido da confissão de fé. Creio na Igreja,
una, santa, católica, apostólica. A vivêncida da fé como experiência comunitária dos dons e
carismas do Espírito. O cristão e a fé professada pela Igreja. A fé pessoal como participação na
fé da Igreja e o Credo como expressão da fé da Igreja. A corresponsabilidade na vivência da fé:
atenção aos caminhos de maturidade da fé; confiança na capacidade dos cristãos leigos; o
sentido prioritário da missão; opções pastorais assumidas em comum; as estruturas de
corresponsabilidade em todos os níveis. A capacidade de comunhão, sentir com a Igreja, na
existência cotidiana. A indispensável renovação da vida da Igreja. O lugar da Catequese na
Igreja hoje. O ministério específico da Catequese. Lugares eclesiais da Catequese. Organização
da Catequese. O Ministério da Coordenação da catequese. Catequese e pastoral orgânica.
Disciplina 8 – Catequese e Itinerário Espiritual
Experiência religiosa e experiência mística. Espiritualidade e Mística cristã. Fé e itinerário
espiritual. Testemunho de místicos. A importância da oração no crescimento e maturação da
fé. Buscar e encontrar Deus na vida. Indicações para o cultivo da espiritualidade na catequese
com crianças, adolescentes, jovens, adultos.
Disciplina 9 – Catequese com Jovens e Adultos
O perfil atual da Juventude. Desafios para a Evangelização da juventude. Sugestões concretas
para uma catequese com jovens. Análise do Adulto, seu perfil, estímulos e motivações:
sociocultural, psicológicas e teológico-pastoral. As perspectivas e características de uma
catequese com adultos.
Disciplina 10 – Catequese na Era Virtual
Catequese é comunicação. Comunicação, linguagem e catequese. A catequese na cultura
midiática digital. Pensar a fé em tempos de rede. Catequese e internet. Catequese e geração
NET. As redes sociais e a catequese.
Disciplina 11 – Formação de Catequistas
Os desafios da formação. As dimensões da formação: do ser, saber, saber fazer, discernir a
vontade de Deus. A formação bíblica do catequista. Níveis da formação. Os formadores de
catequistas. A espiritualidade da formação. A formação de catequistas nas paróquias e
dioceses.
Disciplina 12 – Catequese e Pluralismo Cultural e Religioso
Para que serve a religião na vida humana. Religiosidade, religião e Fé. Religião e busca de
sentido para a vida. Cenário das Religões no Censo. O diálogo com a cultura: inculturação da fé
e catequese. Catequese: educação para o diálogo. Catequese e Ecumenismo e diálogo
interreligioso.

