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Uma explicação sobre este

resumo

O catecismo da Igreja Católica é um rico documento, de livre acesso,
que pode ser baixado através do link http://padrepauloricardo.org/

wp-content/files_mf/1285226044catecismocompletoecompendio.zip

A proposta do curso do Pe. Paulo é percorrer o catecismo inteiro e
em profundidade, de capa a capa, sem pressa para terminar.

Recomenda-se a assinatura do site padrepauloricardo.org para cola-
borar com a manutenção de toda estrutura necessária para prover o con-
teúdo eletrônico que é disposto.

O verdadeiro resumo do catecismo já existe e chama-se compêndio do
catecismo da Igreja católica. Recomenda-se a aquisição dos dois, tanto
para o devido acompanhamento das aulas como para anotações pessoais.

Formou-se um grupo de estudos em torno das aulas do Pe. Paulo Ri-
cardo, e como ele não pode estar presente em todas as reuniões do grupo,
este resumo foi criado para guiar o líder do grupo para o caso de estudos
do catecismo, para que conduza a reunião de uma forma semelhante e
consiga efetivamente transmitir a palavra de Deus a todos ouvintes.

Aquele que tomou esta incumbência recebeu 1 �talento�1, mostre o
seu valor e multiplique-o para devolver quando for pedido.

1Alusão a leitura 33ºDomingo do Tempo Comum Mt 25 14-30

http://padrepauloricardo.org/ wp-content/files_mf/1285226044catecismocompletoecompendio.zip
http://padrepauloricardo.org/ wp-content/files_mf/1285226044catecismocompletoecompendio.zip
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Introdução

A primeira aula do Pe. Paulo é entitulada de �Introdução�, é sobre ela
que discorre o texto abaixo.

Houve uma propaganda errada após-vaticano II, muita gente �cou
perdida sobre o que era doutrina da Igreja, padres começaram a parar de
usar batina. O período mais turbulento foi entre 1965 (�m do vaticano II)
e 1978 (morte de Paulo VI). João Paulo II convocou um sínodo 2 extraor-
dinário em 1985 para tratar os mau-entendimentos do Vaticano II, foi aí
que os padres pediram por um catecismo, um texto que desse segurança
e referência, dada a necessidade de rea�rmar a doutrina da Igreja. Logo,
o catecismo deixa bem claro como deve ser lido e interpretado o concílio
Vaticano II.

Houve uma mania de ruptura (seja por má vontade ou má fé) a partir
do vaticano II, como se esse estivesse em dissonância com a tradição da
Igreja, o que não re�ete a realidade, esse foi o 21º, e como tal, não pode
simplesmente romper com os concílios anteriores.

O catecismo está em profunda sintonia com o vaticano II, assim como
com os ensinamentos dos santos padres, a liturgia, os grandes santos e
teólogos da idade média, das encíclicas dos Papas diante do concíclio.

O catecismo coloca a nossa fé num lugar de sintonia, equilíbrio e
comunhão com a doutrina da Igreja.

Sobre a indagação de o livro do catequista ser a bíblia, e não o cate-
cismo? A bíblia é uma forma extraordinária de transmitir a palavra de
Deus, contudo a palavra de Deus é uma pessoa, chama-se Jesus Cristo,
que está vivo na Igreja católica, que é O Seu corpo concreto. Ou seja, a
Igreja é o Corpo de Cristo. Foi a Igreja que nos deu 27 livros do Novo
Testamento, escreveu a bíblia, portanto não é possível interpretar a bíblia
sem ser antes membro da Igreja Católica.

2Reunião convocada pela autoridade eclesiástica
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A distorções de interpretação que fazem com o Concílio Vaticano II,
também o fazem com a Bíblia. Exatamente por isso que para ler a Bíblia
é preciso primeiramente e verdadeiramente ser católico.

A bíblia foi escrita por católicos a para católicos, quando foi escrita
não havia divisão na Igreja. Por isso deve ser lida no mesmo espírito. Se
ler erroneamente pode ser instrumento de destruição da fé.

Muitos usam bíblias de certas traduções que aludem notas de rodapé
marxistas, numa ótica distorcida pela teologia da libertação, uso como
manual de guerrilha (exemplo do êxodo e a fuga de Moisés do Egito),
luta política, espírito protestante.

É por isso que antes de ir para a Bíblia e fazer teologia3 é preciso ser
católico.

Curso importante para sua fé católica, para fazê-lo um católico.

O catecismo é um dom do Papa João Paulo II, contudo a comissão
que confeccionou-o foi dirigida pelo nosso atual Papa Bento XVI. d

3Tentativa da razão responder aos questionamentos que surgem a partir da fé.



Prólogo do catecismo da

Igreja Católica

O compêndio é feito em forma de perguntas e respostas.

Compêndio pergunta 1, pág. 21 da edição Loyola.

1. Qual é o desígnio de Deus para o homem?
Deus, in�nitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo,
por um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem
para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Na pleni-
tude dos tempos, Deus pai enviou o seu Filho como redentor
e salvador dos homens caídos no pecado, convocando-os para
sua Igreja e tornando-os �lhos adotivos por obra do Espírito
Santo e herdeiros de sua eterna bem-aventurança.

Deus não precisa de nós, Ele não é incompleto. É in�nitamente per-
feito. É realizado em si. Ele não criou o mundo porque se sentia sozinho,
já que bem-aventurado4 em si.

A criação foi um ato livre e de pura bondade, para fazer-nos participar
na bem-aventurança.

A ciência tenta encontrar nexos lógicos entre a criação do mundo e
Deus. Não conseguirá, pois não tem como deduzir a liberdade. Já temos
di�culdade em deduzir o que segue leis da natureza, mesmo não sendo
livre.

Você não foi feito para este mundo, aqui é um começo para preparar
a sua vida na morada eterna. Participando da bem-aventurança. Somos
estrangeiros neste mundo, aqui estamos de passagem.

Na plenitude dos tempos Deus Pai enviou seu Filho como redentor e
salvador dos homens, caídos no pecado.

4Bem-aventurado = realizado, feliz.
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Nós pecamos, Deus não projetou o pecado, mas ele aconteceu. Se
Deus não nos salvasse de alguma forma, nós não teríamos tido a condição
de participar da bem-aventurança.

O homem - salvo por Deus - recebeu a salvação em primeiro lugar
através da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Existe um abismo imenso entre Deus e o homem, não haveria como
por nossos próprios esforços chegar a vida bem aventurada.

Já que não tínhamos condição de subir, ele desceu, se fez homem. É
aqui que ocorre a salvação. Estamos diante de um grande mistério que
somente nós cristãos conseguimos enxergar.

As religiões não são todas iguais, existem ruins e satânicas. O assas-
sino desde o princípio é satanás. Isso não é verdade historicamente. Caso
dos astecas que tinham que matar uma pessoa para que o sol nascesse.
Enquanto as outras religiões são esforço humano de chegar a Deus, nós
somos os únicos que cremos que Deus se fez homem, verdadeiramente e
historicamente.

Deus convoca para a sua Igreja, a Igreja foi obra de Deus, não foi
invenção humana, Jesus escolheu 12 apóstolos, para reformar o povo de
Deus.

A pergunta é: Jesus queria abolir o povo de Deus ou reformá-lo? O
povo de Deus já existia, era Israel.

Filho de Deus tem que ser Deus, se não somos deuses, como podemos
ser �lhos de Deus? Somos �lhos adotivos por obra do espírito Santo. Por
graça, por adoção. Se construir um foguete não chega lá. Se reecarnar
não chega lá. Se evoluir não chega lá.

Havia um abismo entre Deus e o homem, tornou-se muito mais dis-
tante quando o homem pecou.

Se não fosse pela bondade de Deus a situação do homem seria deses-
peradora. Ou Ele vem , ou estamos sozinhos.

Ele veio.

Há uma di�culdade do homem em chegar a bem-aventurança com
Deus, por ser criatura e por ser pecador. Não existe como o homem
chegar a Deus pelas próprias mãos.

Por mais que se tente ser santo, ou para os espíritas, reecarnar, etc.
Por forças prórpias não adianta.

Quando Jesus nasce existe UM ser humano que olha para o céu e diz
�Pai�.

Agora precisamos nos unir a ele, através do espírito santo. Por obra do
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espírito santo nós nos tornamos �lhos. �Por Nosso Senhor Jesus Cristo,
na unidade do Espírito Santo.� O espírito Santo nos une a Jesus, nos
tornando membros do corpo daquele que é verdadeiramente Filho.

Sendo membros de Cristo agora também posso olhar pro céu e dizer
Pai. Pai Nosso.

Deus enviou seu Filho e o Espírito Santo para nos abraçar, nos res-
gatar. O homem que era in�nitamente distante, agora se faz próximo de
Deus, porque Deus se fez próximo do homem. Deus conosco �Emanuel�.
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O homem é capaz de Deus

Todos os períodos da Igreja em que a Igreja cresceu, houve um grande
esforço catequético: a exemplos de Santo Ambrósio, Santo Agostinho,
etc. Usamos o catecismo fruto do ponti�cado de João Paulo II e do atual
Papa Bento XVI.

Observar que as numerações não se referem às páginas, contudo a
uma numeração própria do livro, seja o compêndio ou o catecismo.

O homem tem a capacidade de falar com Deus, contudo não é obvio
que o homem possa se comunicar com Deus, pois Esse habita em luz
inacessível, é Grande e In�nito, como é possível que o homem possa se
comunicar com Deus? com nossa pequenez, com nossa mente limitada,
como é possível que nosso coração seja capaz de conter o in�nito? Vemos
uma grande di�culdade, mas a Igreja crê que de alguma forma o homem
é capaz de Deus, não porque sejamos grandes e maravilhosos, contudo
porque Deus nos fez para Ele.

Para abrir esse capítulo, o compêndio usa uma citação de Santo Agos-
tinho que também está no catecismo(num.30):

Vós sois grande, Senhor, e altamente digno de louvor:
grande é vosso poder, e a vossa sabedoria não tem medida. E
o homem, pequena parcela de vossa criação quer louvar-vos,
precisamente o homem que, revestido de sua condição mortal,
traz em si o testemunho de seu pecado e de que resistis aos
soberbos. A despeito de tudo, o homem, pequena parcela de
vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmo o incitais a isto,
fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor,
porque nos �zestes para vós e o nosso coração não descansa
enquanto não repousar em vós. 5

São as frases iniciais de uma grande obra �con�ssões� de Santo Agosti-
5Sto. Agostinho, Conf.I,1,1.
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nho, trata-se de um diálogo com Deus num estilo de oração, é a con�ssão
propriamente dita, não está falando com um confessor, não está falando
com o leitor. Confessa a grandeza de Deus e a pequenez do homem.

A visão da época sobre os elementos da natureza e a metáfora de
Santo Agostinho:

Haviam 4 elementos: a terra, a água , o ar e o fogo. Ima-
ginem que haviam 4 camadas diferentes, e o mundo era cri-
ado da mistura desses. Por exemplo, se pegar um pedaço de
chumbo e colocá-lo na água, porque é que ele afunda? Na
explicação dos antigos é porque ela era feita muito mais de
terra do que de água, então ela tende para o seu elemento
original, cada coisa tem um peso e tende ao seu elemento ori-
ginal. Se alguém mergulhar e soltar bolhas de ar, elas irão
subir, porque tendem a voltar ao elemento original. Quando
se queima, se faz uma fogueira, a fumaça sobe, porque tende
ao elemento fogo, e onde está o fogo? Lá em cima, pois as
estrelas são feitas de fogo. O sol é feito de fogo. O homem
tem uma alma, que não é de nenhum dos elementos, o homem
com sua alma é espiritual. Saiu diretamente de Deus. Qual
é o elemento do homem ? Deus é. Então a alma do homem
quer voltar ao seu Criador.

Existe uma lei da gravidade que puxa a alma pra Deus. Nosso coração
está inquieto, só repousa em Deus. Onde está o nosso local de repouso,
quietude, paz? Em Deus. Ele é o lugar, é no peito do Pai que um dia
iremos repousar a cabeça.

Não é que o homem tenha uma torre de babel para chegar à Deus
pelos próprios esforços. Mas sim porque veio d'Ele, e exatamente por
isso tende para Ele. A visão de Santo Agostinho ainda pode ser usada
como metáfora para nós. Deus é in�nito! Nós somos limitados, mas
somos capazes de Deus porque o nosso coração tem uma sede in�nita.

ME PROVE!

Basta ser honesto consigo e investigar o próprio coração, seu coração
não se aquieta com nada. Mesmo antes de falar da revelação de Deus,
dos profetas, desde Abraao, Isaac Jacó... Jesus... Apóstolos... Igreja.. ,
antes disso tudo podemos falar do homem que na sua própria natureza
tem essa inquietação.

O homem é um ser religioso. Quando um arqueólogo encontra uma
ossada, como se faz pra descobrir se é uma ossada de macaco ou ser
humano? Ele busca por rituais de sepultamento. Diversos. É o único
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animal que sabe que vai morrer. No entanto não quer morrer. Parece
que no mundo inteiro, de alguma forma, ele tem uma convicção de que
não morrerá.

O número 2 do compêndio resume tudo isso:

2. Por que há no homem o desejo de Deus?
O próprio Deus, ao criar o homem à própria imagem , inscre-
veu no coração dele o desejo de o ver. Ainda que esse desejo
seja com freqüência ignorado, Deus não cessa de atrair o ho-
mem a si, para que viva e encontre nele aquela plenitude de
verdade e de felicidade que procura sem descanso. Por na-
tureza e por vocação, o homem é, portanto, um ser religioso,
capaz de entrar em comunhão com Deus. Essa íntima e vi-
tal ligação com Deus confere ao homem a sua fundamental
dignidade.

O que faz que o homem seja mais que os animais é a sua capacidade,
esse desejo interior.

Mesmo com toda essa vontade , o homem está marcado pelo pecado,
existe uma di�culdade de encontrar Deus de verdade. Vide catecismo
num. 28:

Em sua história , e até os dias de hoje, os homens têm ex-
pressado de múltiplas maneiras sua busca de Deus por meio
de suas crenças e de seus comportamentos religiosos (orações,
sacrifícios, cultos, meditações etc.). Apesar das ambiguida-
des que podem comportar, estas formas de expressão são tão
universais que o homem pode ser chamado de um ser religioso:

De um só (homem), Deus fez toda a raça humana
para habitar sobre a face da terra, �xando os tem-
pos anteriormente determinados e os limites de seu
hábitat. Tudo isto para que procurassem a divin-
dade e , mesmo às apalpadelas, se esforçassem por
encontrá-la, embora Ele não esteja longe de cada
um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e exis-
timos(At 17,23-28)

Esse esforço humano que os religiosos fazem para chegar a Deus é
válido, apesar das ambiguidade que podem comportar. Existem erros,
que não podemos aceitar em determinadas religiões. São Paulo pregava
aos gregos e disse: �Vocês também buscam a Deus�. Vide catecismo num.
30:
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�Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor!� (Sl 105,3).
Se o homem pode esquecer ou rejeitar a Deus, este, de sua
parte, não cessa de chamar todo homem a procurá-lo, para
que viva e encontre a felicidade. Mas sua busca exige do ho-
mem todo o esforço de sua inteligência, a retidão de sua von-
tade , �um esforço reto�, e também o testemunho dos outros,
que o ensinam a procurar a Deus.

É preciso um esforço de virtude. Infelizmente somos marcados pelo
pecado original, sujeitos a ambiguidades. É preciso um coração reto.

O ateísmo é contrário a natureza humana. Temos a convicção de que
essa vida é passageira e que só repousamos em Deus. Vide catecismo,
números 44 e 45:

O homem é por natureza e vocação, um ser religioso. Por-
que provém de Deus e para Ele caminha, o homem só vive
uma vida plenamente humana se viver plenamente sua rela-
ção com Deus.

O homem é feito para viver em comunhão com Deus, no
qual encontra sua felicidade: �Quando eu estiver inteiramente
em Vós, nunca mais haverá dor e provação; repleta de Vós
por inteiro, minha vida será verdadeira�.6

d

6Sto. Agostinho, Conf. 10,28,39.
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