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Catequista da Catequese do Bom Pastor 
 

 Visão Geral 

A Catequese do Bom Pastor é uma abordagem paroquial à formação/desenvolvimento religioso 

das crianças, desde o nascimento até à adolescência, estabelecida na Arquidiocese de Toronto, há 

mais de trinta anos. Esta catequese, cujas origens remontam a 1954, em Roma, é inspirada nos 

princípios educativos de Montessori. 

O atrium, um elemento essencial na Catequese do Bom Pastor, auxilia ao florescimento do 

relacionamento entre Deus e a criança. É o ambiente/local preparado que pode ser comparado a 

uma casa de retiro, onde é facilitado o recolhimento e o silêncio. O atrium é um local, no qual 

Cristo é o único Mestre; crianças e adultos colocam-se numa posição de escuta perante a Sua 

Palavra e procuram embrenhar-se no mistério da celebração litúrgica. Após a apresentação de um 

tema por um dos Catequistas, a criança é livre de escolher uma atividade em que seja permitido o 

diálogo interno com o "Mestre Interior".  

No atrium, as crianças e os adultos vivem juntos uma experiência religiosa, que facilita a 

participação na comunidade alargada da família, da Igreja e de outras esferas sociais. É um local 

de oração, no qual o trabalho e o estudo transformam-se espontaneamente em meditação, 

contemplação e oração. 

 

 Atividades/Responsabilidades 

 O compromisso primário do adulto é servir no atrium como Catequista junto das crianças. 

Os grupos poderão incluir crianças de 3-6, 6-9, ou 9-12 anos, aproximadamente. A 

duração de cada sessão com as crianças no atrium dura, habitualmente, 2 horas, reunindo-

se uma vez por semana. Existe, pelo menos, dois Catequistas, sempre as mesmas pessoas, 

com cada grupo de crianças durante cada sessão.  

 O Catequista prepara o atrium, mantém-no em ordem, para que o atrium possa acolher 

concentração, silêncio e contemplação da criança e do adulto (Catequista). 

 O Catequista prepara, tanto quanto possível, os materiais da catequese utilizados pelas crianças 

no atrium, colaborando com outros em áreas que estão além das suas competências. 

 A Catequista apresenta às crianças temas-chave da Bíblia e da liturgia. 

 O Catequista também se preocupa em ajudar os adultos da comunidade paroquial (por ex., pais, 

padres, outros Catequistas, etc.), esclarece-os sobre as preciosidades escondidas das crianças, 

especialmente sobre a riqueza espiritual da criança, para que os adultos sejam levados a aprender 

com a criança e a servi-la. 

(Paróquias Individuais: Calendarização das sessões do Atrium e grupos de idade servidos)  
 

As Atividades/Responsabilidades acima indicadas poderão não refletir totalmente o ministério realizado na 

paróquia. Por favor, consulte a caixa "Outras Especificações" sobre os deveres que são específicos a esta 

paróquia. 
 

Outras especificações: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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 Competências, Experiência e Qualificações 

 É um membro totalmente iniciado e idóneo da Igreja Católica. 

 Tem de ter, pelo menos, 18 anos. 

 É reconhecido dentro da comunidade paroquial como uma pessoa de boa reputação. 

 O Catequista deseja e está disposto a observar e a estudar as necessidades vitais da 

criança e as manifestações dessas necessidades vitais, de acordo com o estado de 

desenvolvimento da criança. 

 A criança, particularmente, a vida religiosa da criança, é primordial ao interesse e 

compromisso do Catequista do Bom Pastor.  

 O Catequista e a criança vivem uma experiência religiosa partilhada, de acordo com os 

ensinamentos do evangelho: "Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não 

vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus" (Mateus 18:3) 

 O Catequista possui o desejo de aprofundar cada vez mais a mensagem Cristã, através do 

conhecimento das fontes bíblicas e litúrgicas e da contínua tradição viva da Igreja, 

incluindo os movimentos teológicos, sociais e ecuménicos, que dinamizam a atual Igreja. 

 O Catequista consegue trabalhar com os adultos em diversos contextos, de forma madura, 

amigável e cooperadora. 

 O Catequista pode e deseja comprometer-se com o tempo exigido. 

 Em casos de emergência, conhece os contactos e/ou os procedimentos. 

 

 Características e Qualidades Pessoais 

 O Catequista consegue trabalhar em conjunto com os outros Catequistas em espírito de 

unidade e harmonia, em sintonia com o plano de Deus para a comunhão, na história da 

salvação, e mantendo-se fiel ao tema de unidade, tão veemente expresso nas parábolas do 

Bom Pastor (João 10:1ss). Oferece generosamente os seus talentos e experiências para o 

bem de todos. (22) Esta colaboração próxima é manifestada transversalmente pelos 

diversos níveis da comunidade dentro da Catequese do Bom Pastor. 

 O Catequista possui um profundo sentido de espiritualidade, aliado a um desejo contínuo 

por uma vida de fé crescente e o acalentar da mesma. 

 O comportamento dos adultos tem de ser marcado pela humildade perante as capacidades 

da criança, estabelecendo com a criança a harmonia correta, isto é, respeitando a 

personalidade da criança e aguardando que a criança se revele. 

 Sente-se à vontade em aceitar responsabilidades e sabe observar os limites adequados. 

 

 Orientação e Formação 

Programa Padrão de Orientação Paroquial 

O Catequista participou e preenche os requisitos do Nível I: Curso Primário; Crianças até aos 6 

anos, componente do Programa de Certificação do Catequista da Catequese do Bom Pastor, 

oferecido conjuntamente pelo Gabinete de Catequese do Bom Pastor/Arquidiocese de Toronto e 

Educação Contínua/Universidade de St. Michael's College. 

Antes de acompanhar no atrium as crianças mais velhas, é necessária a conclusão do Nível II: 

Crianças dos 6-9 anos e Nível III: Crianças dos 9-12 anos. 
O Catequista preparou pessoalmente uma recolha (álbum) de orientações abrangentes, e ainda assim em 

desenvolvimento, para as apresentações efetuadas com as crianças. 

O Catequista preparou pessoalmente uma recolha de fontes abrangentes, e ainda assim em 

desenvolvimento, para as bases teológicas das apresentações. 
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O Catequista preparou pessoalmente uma recolha de fontes abrangentes, e ainda assim em 

desenvolvimento, para as bases pedagógicas das apresentações. 

Se possível, o Catequista recém-formado terá um "mentor" ou fará equipa com outro Catequista mais 

experiente no ambiente do atrium em contacto com as crianças. 

O Catequista consegue e deseja ser fiel à tradição da Catequese do Bom Pastor, conforme 

herdámos de Sofia Cavalleti e Gianna Gobbi, trabalhando em ambientes dedicados à Catequese 

do Bom Pastor. 

 

 Grupo Participante 

O Catequista pode servir crianças de 3-6, 6-9, 9-12 anos e as suas famílias. 

O Catequista ministrará com os colegas Catequistas da Catequese do Bom Pastor, com o apoio 

da comunidade paroquial. 
 

(Paróquias Individuais: Nomes dos Catequistas, diretor do atrium, famílias, etc.) 

 

 Apoio, Supervisão e Avaliação 

O Coordenador e os Co-coordenadores do atrium paroquial da Catequese do Bom Pastor 

proporcionarão apoio mútuo/avaliação entre os Catequistas de uma dada paróquia. Também são 

oferecidos apoio e recursos através do Gabinete de Catequese do Bom Pastor, Arquidiocese de 

Toronto, a todos os que acompanham as crianças na catequese. O apoio e a colaboração são 

extensíveis ao Gabinete Nacional Americano e, depois, ao Conselho Internacional, com sede em 

Roma. 

Gabinete da Catequese do Bom Pastor, Centro Pastoral Católico, Tel. n.º (416) 934 3400 ext. 

511. 

 

Os Catequistas são fundalmente responsáveis perante o seu Pastor e os colaboradores pastorais, 

em nome dos quais estes ministram na sua paróquia. 

 

 Tempo de Nomeação do Ministério 

Mínimo de um ano com possibilidade de renovação. 

O Catequista compromete-se a estar semanalmente com as crianças durante o ciclo litúrgico 

completo. Algumas paróquias requerem um compromisso de três anos, para que os Catequistas e 

as crianças formem um grupo inalterado durante esse período de tempo. 

 

 Benefícios e Condições de Trabalho 

É a maravilha e a alegria do encontro das crianças com Deus que deu origem à Catequese do 

Bom Pastor. É essa alegria e maravilha que também é vivenciada pelo adulto, durante o tempo 

passado com as crianças no atrium. É este o grande benefício para o Catequista, partilhando o 

ambiente de oração e contemplação. 

O atrium é, habitualmente, uma sala fechada com acesso a instalações sanitárias. O número de 

crianças em cada grupo dependerá do tamanho da sala. Em cada sessão, estarão com as crianças 

dois Catequistas. 

Este é um cargo voluntário, que requer tempo de dedicação de ___ horas por semana/___ horas 

por mês. 
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 Recomendações de Seleção 

Este é um cargo de risco Elevado.  

É necessário o preenchimento de um Formulário de Informação de Voluntário. 

Exige-se a presença numa entrevista e referências pessoais. 

Exige-se a Verificação do Registo Criminal. 

É exigida formação e orientação. 

Haverá supervisão e avaliações periódicas. 

Poderão ser realizados acompanhamentos ao participante. 
 

 
Esta descrição de cargo de ministério reflete com precisão o Ministério do Catequista da   

 

Catequese do Bom Pastor atualmente praticado em _____________________________. 

                                                                                                  (Nome da Paróquia) 

 

 

____________________________________ 

Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Data 

Preparado por: Arquidiocese de Toronto 

 


