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O Catecismo da Igreja Católica expõe, em linguagem contem-
porânea, as verdades da fé cristã.

“O Catecismo da Igreja Católica, por �m, é oferecido a todo o 
homem que nos pergunte a razão da nossa esperança (cf. 1Pd 
3,15)”, apontou São João Paulo II (Fidei Depositum, IV). 
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 motivou a
   Fruto do Concílio Va�cano II, o Catecismo da Igreja Católica é, depois da 
Bíblia Sagrada, o livro mais estudado pelos �éis, por reunir os mais pre-
ciosos ensinamentos sobre sua doutrina formada pelo conjunto de 
dogmas e verdades de fé, de ensinamentos, de preceitos e de leis da Santa 
Igreja.
   Seu texto foi elaborado ao longo de seis anos por uma comissão de 
bispos e cardeais, orientados por Joseph Ratzinger (futuro Papa Bento 
XVI) durante o pon��cado do Papa João Paulo II, proclamado santo.
Todo ensinamento que o catecismo apresenta teve como referência a Pa-
lavra de Deus, embora não tenha somente a fundamentação bíblica em sua 
essência. O Catecismo traz consigo os ensinamentos deixados pelos 
Papas, pelos santos e santas, pela tradição e pelo Magistério da Igreja.
   Por meio do Catecismo o cristão pode conhecer e se aprofundar na dou-
trina católica de maneira segura, visto que se trata de um material educa-
�vo elaborado com esse obje�vo pela própria Igreja.  A leitura do Catecis-
mo dá aos �éis a oportunidade de conhecer o que a Igreja professa, cele-
bra, reza e vive. 
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São João Paulo II explicou na Cons�tuição Apostólica 
FideiDepositum(FD)  - , documento de promulgação do 
Catecismo - , que cabe à Igreja guardar o depósito da fé 
e que, o Papa São João XIII, ao convocar o Concílio Va�-
cano II (1962 a 1965), ressaltou que “a Igreja tem como 
tarefa principal guardar e apresentar melhor o precioso 
depósito da doutrina cristã, para o tornar mais acessí-
vel aos �éis de Cristo e a todos os homens de boa von-
tade” (FD, 1) 
 



   Em 1985, ao reunir uma Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos 
para celebrar os 20 anos do encerramento do Concílio, o Papa São João 
Paulo II se deparou diante de um fator decisivo que mo�vou a criação do 
Catecismo. Naquela ocasião, os Bispos e Cardeais manifestaram “o desejo 
de que seja composto um Catecismo ou compêndio de toda a doutrina ca-
tólica, tanto em matéria de fé como de moral, para que  fosse como um 
ponto de referência para os catecismos ou compêndios que viessem  a ser 
preparados nas diversas regiões”  
   
O Espírito Santo suscitou esse projeto no coração da Igreja, mas era preci-
so ainda de�ni-lo melhor. Ficou acertado que, por meio do Catecismo, “a 
apresentação da doutrina deve ser bíblica e litúrgica, oferecendo ao 
mesmo tempo uma doutrina sã e adaptada à vida atual dos cristãos” (Re-
lação Final do Sínodo Extraordinário, 7 de dezembro de 1985, II,B,a,n.4: 
Enchiridion Va�canum, vol. 9, p. 1758, n. 1797.).
   
Terminado o Sínodo, São João Paulo II abraçou o projeto do Catecismo, 
pois, em suas palavras, enxergou que essa obra “corresponde à verdadeira 
necessidade da Igreja universal e das Igrejas par�culares" (Discurso de 
encerramento do Sínodo Extraordinário, 7 de dezembro de 1985, n.6: AAS 
78 (1986), p. 435.). No ano seguinte (1986), o Papa formou a comissão de 
doze cardeais e bispos para cuidar do projeto. Essa comissão teve o su-
porte de uma equipe de redação formada por sete bispos diocesanos, além 
de especialistas em teologia e catequese.
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   Em 1992, quando apresentou o Catecismo, 
João Paulo II reforçou que a sua publicação pre-
tende  prestar à Igreja “o serviço de sustentar e 
con�rmar a fé de todos os discípulos do Senhor 
Jesus (Lc 22,32), como também de reforçar os 
laços da unidade na mesma fé apostólica” 
(Fidei Depositum, 4).
   O Papa ainda fez um pedido aos padres, 
bispos, arcebispos, cardeais e leigos: “acolham 
este Catecismo em espírito de comunhão, e que 
o usem assiduamente ao cumprirem a sua 
missão de anunciar a fé e de apelar para a vida 
evangélica. Este Catecismo lhes é dado a �m de 
que sirva como texto de referência, seguro e 
autên�co, para o ensino da doutrina católica, e 
de modo muito par�cular para a elaboração dos 
catecismos locais” (FD, 4).  
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Em 2005, a Igreja publicou também o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. 
Trata-se de um resumo dos principais elementos da doutrina e da moral católica por 
meio de perguntas e respostas.
 

Um livro de numerosas páginas que,  está dividido em quatro partes. 
São elas:

· A pro�ssão da fé;
· Os sacramentos da fé;
· A vida da fé;
· A oração cristã;

 O Catecismo foi editado pelo Va�cano em seis idiomas. 
Seus ensinamentos são des�nados a todo aquele que deseja aprofundar seu 
conhecimento sobre as riquezas inexauríveis da nossa salvação 
(Jo 8,32).

COMO O

É APRESENTADO



o que vou

com o



Cada parte do Catecismo é formada por seções e cada seção é dividida por 
capítulos. A par�r de seu estudo, você poderá se aprofundar sobre o Amor 
de Deus, a linguagem da fé, o Reino de Deus, os símbolos da Igreja, a comu-
nhão entre a Igreja do céu e da terra, a liberdade e a responsabilidade do 
ser humano, a integridade da pessoa e, entre milhares de outros assuntos, 
irá compreender de que maneira a nossa oração é e�caz.
        

o que vou

com o
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O Catecismo pode ser estudado individualmente ou em grupos. O ritmo de 
estudo depende do tempo disponível. Tente reservar ao menos um dia da 
semana para o estudo. 

Comece pelo início! Esta é a melhor maneira de você se aprofundar nos 
temas visto que eles são apresentados em seções e capítulos con�nuos.

A outra possibilidade é consultar o índice e seguir a par�r do que lhe des-
perta interesse ou o que aparece como necessidade forma�va. Mas, se o 
obje�vo é estudá-lo completamente, a ordem que ele apresenta é didá�ca 
e recomendada.
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se você dispõe de 1 hora para o estudo, dedique-se a um capítulo por vez. 
Leia sem pressa, releia o que não compreendeu, consulte os textos indica-
dos da Bíblia Sagrada. Procure ler também os resumos que aparecem no 
�nal de cada capítulo, eles são muito proveitosos e esclarecedores. O di-
cionário de teologia também pode facilitar seu estudo.

Estabeleça uma rotina:

para tornar seu ensino mais didá�co, tenha um caderno disponível para 
fazer anotações. Escreva o que o Espírito Santo te inspirar, aquilo que você 
compreendeu sobre o tema, crie perguntas e procure respondê-las. Se 
�cou alguma dúvida, anote-a e, assim que lhe for possível, consulte um 
padre a respeito. Certamente o padre é a pessoa mais indicada para sanar 
suas interrogações.

Tome nota:
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No �m do catecismo há também um índice analí�co, onde você poderá 
buscar por uma palavra e encontrar indicações sobre onde encontrá-la 
dentro do texto.

Consulte o índice analítico:

Para compreender os mistérios da fé, necessitamos também de muita 
oração, não basta o conhecimento teórico. Por isso, sempre que for parar 
para estudar o Catecismo, faça antes uma oração pedindo ao Espírito 
Santo que te dê o discernimento de tudo o que irá aprender. E no �nal de 
cada estudo agradeça a Deus pela oportunidade de adquirir conhecimen-
tos sobre as verdades da fé.

Reze e conte com o auxílio da graça:
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Se você deseja formar um grupo para juntos estudar o catecismo, o pri-
meiro passo é convidar aquelas pessoas que você acredita que terão inte-
resse em par�cipar. Tendo a adesão de alguns, de�nam juntos qual o 
melhor dia e horário para os estudos. É preciso também eleger um coorde-
nador para o grupo.

Tendo isso acertado, vocês precisam de�nir o local para os estudos. Os en-
contros podem acontecer a cada dia na casa de um dos par�cipantes, ou na 
igreja ou se serão feitos encontros virtuais.  

Defina a modalidade e o f�mato do encontro:

F�me um grupo com int��se comum:



19

Essa não precisa ser uma sugestão para todos os encontros, mas pode ser 
interessante para alguns temas. No geral, é importante começar o encon-
tro agradecendo a presença de todos  e fazendo uma breve oração inicial.

Vocês podem estabelecer a leitura prévia dos parágrafos que serão estu-
dados ou sugerir leituras complementares para serem discu�das no en-
contro. No dia do encontro, é importante reler os parágrafos que serão 
abordados. A depender do formato e da quan�dade de pessoas, pode-se 
fazer uma divisão em pequenos grupos para leitura e par�lha do tema a 
ser estudado. Seguindo a mesma linha, você pode deixar para os minutos 
�nais uma par�lha comunitária, na qual os que desejarem podem trazer os 
pontos mais importantes. Se houver dúvidas sem respostas no momento 
do encontro, anotem e garantam que, no próximo encontro, as respostas 
sejam dadas.

Leiam ant� do encontro:

Convide p�soas que dominam � temas para pal�trar:
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Se acharem conveniente, criem um espaço – pode ser virtual, um blog, um 
caderno, algo que esteja disponível para todos do grupo – para registrar 
as par�lhas, descobertas, referências bibliográ�cas de acordo com o 
tema. Isso pode ajudar para que, no futuro 
-na medida em que o grupo progride no estudo- seja possível 
avançar para outros documentos e também outras inicia�vas.

Registrem as notas mais imp�tant�:



Conclusão
Sem conhecimento, não sobrevivemos. Sem conhecer as ver-
dades da fé, não é possível ser um bom cristão. A Igreja facili-
tou, e muito, o estudo dos leigos por meio do Catecismo. 
Basta querer aprender e organizar os estudos para imergir na 
doutrina da Igreja, compreendendo melhor os ensinamentos 
de Cristo e absorver os preceitos divinos.  
Que todo cristão descubra a riqueza que tem à sua disposição 
no Catecismo. Que padres e bispos, pastores da igreja de 
Cristo, oportunizem o conhecimento às suas ovelhas, incen�-
vando-as ao estudo desta obra de suma importância para o 
enriquecimento espiritual.  
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