Esquema de catequeses em integração com os ritos do
Catecumenato
Alguns apontamentos

sobre a forma de integrar nos ritos e etapas o

discurso progressivo do itinerário catecumenal consoante o apontado na 4° lição
do estágio Iniciação cristã de Suzana 1990.
Temos o catecumenato dividido em três grandes períodos (sem referência
necessária a três anos!...).
Os três grandes títulos dos períodos podem ser, respectivamente:
1°.A nova mentalidade. APRENDES
2° A fé na Igreja. CAMINHAS
3° A espiritualidade pascal. EXERCES com Cristo.
O que é que aprendes? No que é que caminhas? O que é que exerces com Cristo?
A VIDA NOVA.
À porta da Igreja , na entrada para o Catecumenato, foi-te perguntado: O que
queres? Respondeste: Quero entrar na Igreja de Jesus Cristo..E entraste nesta
Igreja de que a tua comunidade faz parte...
Igreja de Guiné: Linhas pastorais II°,1: a comunidade é necessária sociologica e
teologicamente...
Sinteticamente: Kil Jesus ku bu sina kunsi na prekatekumenado, gosi, na
Katekumenadu:
1 bu na junta kabesa k'el: conversão
2.bu na junta kamiñu k'el: Igreja
3.bu na juntu vida k'el: Páscoa-sacramentos
Assim:
1.Na primeira parte do Catecumenato: a transformação da vida (sinal do
SAL)de alguém que pertence a Cristo (sinal da CRUZ), através da sua Palavra (sinal
das BEMADVENTURANÇAS). Lutando contra o mal (EXORCISMO), constroi uma
forma nova de viver (celebração sobre a FAMÍLIA CRISTÃ).
2.Na segunda parte do catecumenato: onde é que de facto encontras a
Cristo? Na Igreja que ele fundou, em algo de concreto. Sinais da Igreja em
Marcos, o Evangelho em que já falaram: discípulos, casa, barca, conhecedores do
"segredo" messiánico...
Entras neste segundo período com a UNÇÃO COM O ÓLEO: a luta se faz cerrada e
pedes a ajuda da Igreja para poderes caminhar com ela.(EXORCISMOS sucessivos).
Sinteticamente:
a.Ke ku no ta fia? Igreja norma da fé: o SIMBOLO: concentrado para todo alguém
que crê.
Pa lembra

sin ka disvia (feito depois das eresias)
pa professa no fé.
Sinal do cego de Betsáida.Catequese específica de explicação do Credo e
celebração da entrega do mesmo..
b.Kal manera ku no ta pratikal na no vida?
A Igreja concreta que transmite fé e símbolo, conteúdo da fé e forma de a
traduzir na vida. Referência aos Catequistas e seus exemplos,
importância dos padrinhos,
atenção a Padres, Bispo, Papa.
Celebração sobre a Igreja em que estas realidades sejam evidenciadas e
"celebradas".

c.Kuma ku no ta rasa?
Na iniciação cristã cai tudo o que nos separa de Deus e não precisamos
mais de recorrer a intermediários (funcionários dos irans). Isto se realiza
com a passagem à fase sucessiva do catecumenato.
3.Na terceira parte do Catecumenato entra-se com o rito do EFFATA: a
porta do mistério se abre, caem os diafragmas e o catecúmeno torna-se
"interlocutor directo de Deus".
A Catequese é mais directamente sacramental: os sinais eficazes da vida divina
em nós: consanguíneos de Cristo; podemos chamar a Deus de Pai: segunda
iniciação à oração ( a primeira instrução foi no segundo período do
precatecumenato) e entrega do PAI NOSSO.
O cultivo da ESPIRITUALIDADE PASCAL pode ser feito ritmando as três predições
da Paixão em Marcos:
1° Qual o caminho a seguir? (Mc.8) O mesmo de Cristo: pela Cruz à Vida
2°Como caminhar atrás d'Ele?: (Mc.10) pequenos (33-37), abertos (38-40),
caridosos 41), rectos, sem escândalos (42-50), apoiados em Deus e seus
imitadores (casamento, grandeza, riquezas...10,1-12. 13-16. 17-31).
3°Como viver na Igreja como ele quer? (Mc.10,32ss) Partícipes da morte e
ressurreição, em espírito de entrega, reconhecendo a própria cegueira que se
ultrapassa na fé e no caminhar atrás d'Ele...
Desta forma entra-se a tratar duma maneira mais viva da própria MORAL cristã
que o catecúmeno assume na própria vida como forma de viver e testemunhar a
vida nova que vai receber na Iniciação Cristã.
Para a Eleição e entrada no Retiro baptismal: colóquio com o Padre, profissão da
fé (redditio Simboli) e propõe-se também uma "redditio" do Pai Nosso, que por si
não haveria, mas que se pode celebrar no estilo duma "partilha da Palavra".

