QUERIGMA

O primeiro anúncio
«Jesus Cristo ama-te,
deu a sua vida para te salvar,
e agora vive contigo
todos os dias
para te iluminar, fortalecer,
libertar».

Kerigma
O Senhor Jesus ressuscitou,
o Senhor Jesus te ama,
deu a sua vida por ti ;
ressuscitado e vivo;
todos os dias ao teu lado se interessa
por ti.
Papa Francisco, Homilia. Jubileu dos Catequistas 25.09.2016.

é o anúncio principal
aquele que sempre se tem de voltar a ouvir de
diferentes maneiras
e aquele que sempre se tem de voltar a
anunciar, duma forma ou doutra,
durante a catequese, em todas as suas etapas e
momentos.

resposta ao anseio de infinito
• Toda a formação cristã é, primariamente, o
aprofundamento do querigma que se vai, cada
vez mais e melhor, fazendo carne, que nunca
deixa de iluminar a tarefa catequética, e permite
compreender adequadamente o sentido de
qualquer tema que se desenvolve na catequese.

• É o anúncio que dá resposta ao anseio de infinito
que existe em todo o coração humano.

O termo querigma
• Vem do termo keryssein (pregar, proclamar,
tornar conhecido).
• Trata-se do (primeiro) anúncio de um
acontecimento de salvação único, até então
jamais pensado ou imaginado:
Jesus de Nazaré é Filho de Deus, assumiu a
carne humana, abraçou a cruz, morreu e
ressuscitou para a salvação de todos.

Notícia neutra?
Conteúdo:
• Orienta-se a suscitar a fé nos ouvintes, convida à
conversão, a manter o vigor da adesão à pessoa de Jesus
como Senhor e Salvador;
• Que os novos aderentes recebam o sentido para sua
própria vida e com Ele, participem da vitória sobre o mal
e a morte e a vida eterna.
• Um dado não do passado.
Um acontecimento eternamente presente .
Uma boa notícia na qual:
• Transparece a alegria, o entusiasmo, paixão, intensidade.
• Seus componentes são surpresa, choque, impressão.

O Querigma é trinitário
O primeiro anúncio ou querigma deve ocupar o
centro da atividade evangelizadora e de toda a
tentativa de renovação eclesial.
O querigma é trinitário.
É o fogo do Espírito que se dá sob a forma de
línguas
e nos faz crer em Jesus Cristo, que, com a sua
morte e ressurreição,
nos revela e comunica a misericórdia infinita do
Pai.

O querigma possui um conteúdo
inevitavelmente social:
no próprio coração do Evangelho, aparece
a vida comunitária
e o compromisso com os outros.
O conteúdo do primeiro anúncio tem uma
repercussão moral imediata,
cujo centro é a caridade.

Ação Missionária
• Proclama o primeiro anúncio
de Jesus Cristo (querigma)
• a povos ou pessoas que não o conhecem,
ou que, tendo já conhecido, hoje vivem
afastados do Evangelho;
• é a atividade que leva as pessoas a uma
primeira adesão e conversão a Jesus Cristo.

Querigma
É uma exposição sintética e direta
do anúncio evangélico da salvação.
O querigma produz
uma transformação interior
que enche de alegria e admiração.
É um Dom do Espírito que dá vitalidade,
poder de operar.

Querigma...
Elementos significativos e estruturais:
• É Boa Notícia que brota de uma situação presente, vivida e
concreta. Tem a ver comigo e contigo.
• O Sujeito ativo é Deus. Ele agiu na história (Abraão, Moisés,
Jesus e Santos) e pode agir aqui e agora.

• A força de Deus trás nova esperança. Pode inverter e modificar a
realidade.
• É o próprio Jesus que vem ao teu encontro, aquece teu coração
com seu modo humano e muda tua mentalidade.

Querigma
• Quando falamos de Querigma, queremos
“designar o anúncio do Evangelho feito aos judeus e
aos pagãos, a proclamação da boa nova da
salvação por obra de Cristo Senhor, morto e
ressuscitado.
Este anúncio do Evangelho não é uma mera
exposição histórica de um evento já acontecido,
mas é este próprio evento que patenteia
eficazmente a mensagem de salvação que ele
contém.

Querigma...
A ação salvífica de Deus em Cristo, com efeito, por obra
do Espírito Santo, se faz presente na ‘palavra’
anunciada pelo apóstolo.
Por isso os ouvintes do querigma não podem ficar
indiferentes, pois são convidados a converter-se e
crer.
Exemplos de formulações breves do querigma estão
presentes sobretudo no Atos dos Apóstolos (At 2; 3;
5; 10; 13) onde transparece o ardente desejo de
difundir por toda a parte a boa nova da salvação em
Cristo”
(Lexicon: Dicionário teológico Enciclopédico. S. Paulo:
Loyola, 2003, Cf Evangelização e Juventude).

Na explicitação do primeiro anúncio sublinham-se os
seguintes elementos essenciais (cf DNC nº 31):

a) em Jesus, que anuncia a chegada do Reino,
Deus se mostra Pai amoroso. Deus se mostra
como Pai amoroso;
b) a salvação, em Jesus, consiste na acolhida e
comunhão com Deus, como Pai, no dom da
filiação divina que gera fraternidade. É uma
salvação integral que começa aqui e se projeta na
eternidade;

c) Deus, que nos criou sem nós, não quer nos
salvar sem nossa participação e responsabilidade
(cf S. Agostinho):
somos chamados à conversão e a crer no
Evangelho do Reino, que é um reino de justiça,
amor e paz, e à luz do qual seremos julgados;
d) o Reino que se inaugura em Jesus, constituído
Senhor por seu mistério pascal, já está presente
em mistério aqui na terra e será levado à plena
realização, quando se manifestar na glória (cf GS
39);

e) a Igreja, comunidade dos que crêem em Jesus,
constitui o germe e o início deste Reino, que, como
fermento na massa ou pequena semente, torna-se
imensa árvore, vai crescendo e se expressando na
cultura dos povos, no diálogo com eles;
f) nossa vida e história não caminham para o
nada, mas em seus aspectos de graça e pecado, são
assumidas por Deus para serem transformadas no
futuro glorioso no qual Deus será tudo em todos (cf
1Cor 15, 28; Cl 3,11; Rm 9,5): esta é a nossa feliz
esperança.

Querigma é o anúncio de Jesus
Amor de Deus
EvangeliZador

Pecado

Canal do amor de Deixar que o
Espírito Santo
Deus.
convença do
pecado
Experimentar o Reconhecer o
amor misericor- pecado, incapacidade de salvar-se
dioso de Deus.
e necessidade
de ser salvo.

Salvação
Proclamar a
Salvação e
testificar que é
verdade.
Encontrar
pessoalmente
com Jesus morto
e ressuscitado.

Fé e conversão

Espírito Santo

Ajudar a decidir
e animar a
responder.

Suscitar a sede
da Água Viva no
evangelizado.

Confessar Jesus
como Salvador
pessoal, único e
Evangelisuficiente.
zando
Proclamar Jesus
Senhor de toda a
vida.
Deus lhe ama,
Você não pode
Jesus é a única
Aceite e
Ideia
hoje, como você salvar-se
solução para
responda ao
Dom da
central
é.
você.
Salvação.
Deus não pede a Reconheça seu Jesus não o
Abra as portas
você que o ame, pecado diante de salva. Já o
do seu coração
Motivação mas que se deixe Deus!
salvou. Aceite-o! para Jesus que
amar por Ele!
chama!
Exemplo

Citação

Filho Pródigo:
Lc 15,1-24

Jr 31,3
I Jo 4,8
Is 54,10

O fariseu e o
publicano:
Lc 18,9-14
Rm 3,23
Jo 8,34
Rm 6,23

Tomé:
Jo 20,24-28

Jo 3,16
Jo 10,10
Rm 4,24-25

Os dois ladrões
na Cruz:
Lc 23,39-43
Rm 10, 9
Ef 2,8
Jo 3,3

Comunidade

Propor e mostrar
o ambiente para
viver a Nova
vida.
Pedir e receber Incorporar-se a
de Jesus Messias uma comunidade
uma nova efusão para viver e
do Espírito
perseverar na
Santo.
Nova Vida.

A promessa é
para você hoje.

Jesus está nos
irmãos da
comunidade.

Peça e receba o
Dom do Espírito
Santo!

Persevere com
Jesus na
comunidade.

Samaritana
na:
Jo 4,1-42
Ez 36,26
At 1,5
At 2,39

Madalena:
Lc 8,1-2
Jo 20,11-18
Rm 12,5
Cl 2,19
1Pd 2,9-10

