PARÓQUIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO
CAPELANIA MILITAR DO CBMDF
CATEQUESE DE ADULTOS 2019
A Capelania Católica do CBMDF convida toda a comunidade a participar da
catequese que será ministrada em sua sede, situada no complexo da
Academia de Bombeiro Militar, Setor Policial Sul, A/E Nro 3.
Público Alvo: Jovens e Adultos a partir de 15 anos que querem receber o
Batismo, Primeira Comunhão e/ou Crisma. As pessoas que já possuem
todos os sacramentos podem participar na condição de ouvinte.
Catequista: Padre Fernando Rebouças.
Certificados poderão ser emitidos sob demanda. Trata-se de um processo de
formação na fé católica.
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TEMÁRIO
O declínio do pensamento humano ao longo da história e a Fé como
solução;
Visão do mundo de hoje (o tripé do mal: materialismo, hedonismo e
egoísmo) e outras questões e como a fé católica é prevenção e remédio para
esses males (Os benefícios da fé na vida do homem: as provas da ciência.
Doenças modernas e sua relação com problemas espirituais: depressão,
síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, TOC, dependência química
e suicídio;
Coaching Católico: como trabalhar a roda da vida no catolicismo;
Provas da existência de Deus e da imortalidade da alma + Provas da
historicidade e divindade de Cristo;
A questão do mal (o que é e porque Deus o permite) à luz da Carta
Apostólica SALVIFICI DOLORIS + Provas de que a Bíblia é Palavra de Deus;
Cine Capelania: documentários sobre as provas arqueológicas da
Destruição de Sodoma e Gomorra, o Dilúvio e Travessia do Mar Vermelho e
as provas da existência do Diabo com os filmes “O Ritual e O Exorcismo de
Emily Rose” (calendário à parte, 4 encontros de 14h30 às 18h);
Espiritismo (Reencarnação X Ressurreição), Budismo, Islamismo, Judaísmo
e Igreja Ortodoxa;
Protestantismo: Sola Fides, Sola Gratia, Sola Scriptura e Livre Exame à luz
dos ensinamentos Católicos X Os 3 pilares do Catolicismo (Tradição,
Escritura e Magistério);
Heresias antigas e modernas, prejudiciais à fé (Docetismo, gnosticismo,
relativismo filosófico, panteísmo, Teologia da Libertação, metaforismo, etc);
As mentiras sobre a Igreja Católica e as contribuições do Catolicismo na
construção da civilização ocidental;
A história da salvação: o pecado original, a queda e o resgate operado por
Jesus. A salvação dos não católicos à luz do documento DOMINUS JESUS.
O Amor de Deus pela humanidade;
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Mandamentos, mandamentos da Igreja e os tipos de pecado (pecado
original, pecados capitais, pecado venial e pecado mortal;
A Inanição Espiritual, seus remédios e a Oração (definição, postura, tipos,
as 3 atenções, os 4 momentos, consolações e desolações espirituais, etc);
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Esoterismo, ocultismo, superstições, satanismo, exorcismo e New Age, etc;
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A Santa Missa: na Bíblia, parte por parte, sua mística à luz das visões dos
santos da igreja, a preparação do altar, liturgia e ano litúrgico;
Os 7 sacramentos (fundamentação teológica, matéria e forma, ministro
ordinário, requisitos de validade), Batismo, Eucarística, Crisma,
Matrimônio, Ordem e Unção dos Enfermos; Sacramento do Batismo e
Crisma; Filmes nocivos aos Cristão: O Segredo, A Cabana, O Código da
Vinci, Quem Somos Nós?, dentre outros);
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Eucaristia e Confissão;
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Matrimônio, Ordem e Unção dos Enfermos;
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Os Novíssimos do Homem: juízo particular, juízo universal, salvação,
inferno e purgatório (fundamentação bíblica e experiências místicas dos
santos);
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Marxismo Cultural e a Religião;
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Feminilidade Católica X Feminismo;
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Conhecendo a Igreja por dentro: visitas a mosteiros e conventos de vida
ativa e contemplativa e instituições de caridade mantidas pela Igreja; O
culto de veneração aos santos: Hiperdulia, Protodulia e Dulia
(fundamentação Teológica, seu objetivo e utilidade na caminhada Cristã);
Milagres da Fé Católica: Lanciano, Corpos incorruptos, aparições Marianas
e milagres de Nossa Senhora;
Devoções (escapulário, medalha milagrosa, São Miguel, O Santo Rosário,
Divina Misericórdia, Ofício da Imaculada e indulgências (no dia de fé e
obras); Liturgia, arte-sacra e cultura-geral católica (o que é diocese,
congregação, escapulário, cardeal, comunidade de aliança, ano litúrgico tudo no dia de Fé e Obras);
Ser Igreja X Estar na Igreja: Igreja em saída conforme as orientações do
magistério, dízimo e envolvimento pastoral, conclusão do Credo Católico;
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O homem Cristão: uma masculinidade à luz da Bíblia;
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Vocações, o Espírito Santo na Igreja + O que nos aguarda após a morte: a
descrição da vida eterna e do céu (fundamentação bíblica e experiências
místicas dos santos);

