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Pe. Jucimar Bitencourt 

ao falarmos do Sacramento 
do matrimônio, recordamos 
as alianças que Deus fez 
com o seu povo desde o 
antigo Testamento e mais 
precisamente a nova aliança 
através do Seu Filho jesus 
Cristo que permanece até 
os nossos dias. a ligação 
profunda que há entre o nosso 
Deus com a humanidade 

Sacramento do Matrimônio

toda nos revela a al iança 
do próprio matrimônio entre 
homem e mulher. De Gênesis 
ao apocalipse de São joão 
encontramos o tema central da 
aliança de Deus com o seu povo. 
Por isso, quando falamos em 
Sacramento do matrimônio, nos 
referimos a um compromisso 
que é assumido para toda a 
vida. as duas propriedades que 

encontramos no matrimônio 
são a indissolubilidade (cf. Gn 
2,24) e a fidelidade (cf. mt 
19,1-9) de ambos os cônjuges. 
Diferentemente dos outros 
demais Sacramentos, os noivos 
são os ministros do próprio 
Sacramento do matrimônio. 
não é o padre ou o diácono 
que realizam o Sacramento 
do matrimônio, mas os noivos 
mesmo. o padre, o diácono, 
os familiares, os padrinhos e 
amigos do casal testemunham a 
união através do consentimento. 
os noivos devem dizer sempre 
que foram eles mesmos que 
celebraram o seu próprio 
casamento na igreja. os noivos 
são os sujeitos do matrimônio. 

Por aí descobrimos a importância 
que este compromisso nos 
transmite. Bom lembrar também, 
que os noivos ao realizarem o 

Sacramento do matrimônio não 
pedem apenas uma Bênção 
de Deus como muitos pensam, 
mas acolhem a própria presença 
Dele em suas vidas. É uma 
aliança perene entre o casal 
constituindo uma nova família e 
o próprio Deus. a nova família 
deseja corresponder à vontade 
do Criador em todo o seu 
caminho.

a matriz Santa Barbara e 
Capela São João oficialmente 
in ic iaram o t rabalho de 
Catequese Permanente nesse 
ano de 2015. Com o intuito 
de esclarecer os pais e a 
comunidade que gostaríamos 
de aproveitar o espaço, que 
nos foi concedido, para falar 
um pouco sobre o trabalho da 
catequese. há muito tempo 
vínhamos percebendo que 
nossa catequese era voltada 
quase que exclusivamente 
para a preparação da primeira 
eucaristia. Sentíamos uma 
grande frustração ao constatar 
que logo que as crianças 
faziam a primeira comunhão, 
deixavam de f requentar 
a igreja e essa frustração 
crescia de ano para ano. 
Sabíamos que precisaríamos 
mudar, só não visualizávamos 
um caminho. Foi então, que no 
ano passado, o Padre jucimar 
nos apresentou o material da 
Catequese Permanente para 

Catequese Permanente

que pudéssemos estuda-lo e 
analisa-lo. Esse material veio 
de encontro ao nosso desejo 
de oferecer aos catequizandos 
uma catequese que levasse à 
“descoberta da fé e da presença 
de Deus conosco, por meio 
de jesus nosso Salvador, 
na força do Espirito Santo, 
em comunhão com a igreja.” 
Contamos com a orientação 
das irmãs Salvatorianas para 
a preparação das catequistas 
e durante os encontros de 
estudo que tivemos, fomos 
nos familiarizando com os 
documentos da igreja e nos 
aprofundando mais sobre o 
seguimento de jesus. mas, 
o que vem a ser catequese 
pe rmanen te?  Ca tequese 
permanente é uma proposta 
de formação e evangelização 
de crianças e adolescentes 
dos 5 aos 15 anos que tem 
por finalidade contribuir para 
o processo de iniciação cristã, 
ajudando os catequizandos a 

fazerem sua experiência de 
Deus. a catequese permanente 
se dá por idade, assim sendo 
temos: Dos 5 aos 7 anos a 
pré-evangel ização; Dos 8 
aos 11 anos a evangelização 
fundamental; Dos 12 aos 15 anos 
catequese com adolescentes. 
na pré-evangel ização as 
crianças iniciam dando um 
mergulho no universo bíblico, 
conhecendo jesus através das 

histórias de sua vida, pelas 
suas parábolas, seus encontros 
marcantes, seus milagres e 
suas mais belas palavras, a 
seguir farão um passeio pelo 
antigo Testamento através 
das histórias e caminhadas 
de fé do povo de Deus. na 
Evangelização Fundamental 
construirão uma visão bonita da 
vida de Deus e da vida como dom 
de Deus. o próximo passo será 
a experiência da salvação. a 
seguir serão chamados a serem 
discípulos tendo o Espirito Santo 
a capacita-los para essa missão. 
Finalmente compreenderão 
que não apenas participam 
da igreja, mas que são todos 
igreja. Esse é o momento em 

que os catequizandos terão 
exper ienc iado os  pontos 
essenciais da fé, portanto, 
mais do que hora de celebrar 
a comunhão da fé com Cristo 
e com a igreja. o processo 
catequético, porém, não termina 
aqui. após a primeira comunhão, 
a catequese continua, com os 
adolescentes, voltada para o 
compromisso que se expressa 
na comunhão e na participação 
da v ida em comunidade. 
Esperamos que os pais e toda 
a comunidade percebam a 
importância da Catequese 
Permanente e f inalmente 
compreendam que “primeira 
comunhão não é o fim de um 
processo, como a formatura 
de um curso. mais importante 
que fazer a primeira comunhão 
é viver sempre em comunhão, 
e isso signif ica comungar 
sempre, participando da vida e 
da comunidade da igreja.”

Giselda Miranda


