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                Que religião é essa? 

Catolicismo é um termo amplo para o corpo da fé católica, a 

sua teologia, doutrinas, liturgia, princípios éticos, e características 

comportamentais, bem como um povo religioso como um todo. 

O termo catolicismo é usado geralmente para uma experiência específica do 

cristianismo compartilhada por cristãos que vivem em comunhão com a Igreja 

de Roma.  Muitos dos principais credos (definições de fé semelhantes a preces) 

cristãos, nomeadamente o Credo dos Apóstolos e o Credo niceno-

constantinopolitano, utilizam este termo. 

No seu sentido mais estreito, o termo é usado para referir-se à Igreja Católica 

de Roma, formada por 23 igrejas sui iuris que estão em comunhão total com 

o Papa, e possui mais de um bilhão de fiéis (ou seja, mais de um sexto da 

população mundiale mais da metade de todos os cristãos). 

 

                Quais são as principais obras? 

A Bíblia é a principal obra cristã e, por conseguinte, católica. É uma coleção 

de textos religiosos de valor sagrado para o cristianismo,em que se narram 

interpretações religiosas do motivo da existência do homem na Terra. É 

considerada pelos cristãos como divinamente inspirada, tratando-se de 

importante documento doutrinário. 

Segundo a tradição aceita pela maioria dos cristãos, a Bíblia foi escrita por 

40 autores, entre 1 500 a.C. e 450 a.C. (livros do Antigo Testamento) e entre 45 

d.C. e 90 d.C. (livros do Novo Testamento), totalizando um período de quase 

1600 anos. 
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                 Existe grupo de jovens? 

Existem diversos grupos locais, mas em geral, a Pastoral da Juventude estão 

presente em núcleos católicos, A Pastoral da Juventude está em ação em 

diversos países. A atividade é coordenada por coordenadores e assessores 

leigos e religiosos que se despontam como militantes e por organizações 

como Pastoral da Juventude Paroquial. 

 

Uma experiência com o Catolicismo 

 

Tauane Aparecida Sales, Segunda Princesado Grande Bethel  

No dia 28 de setembro do corrente ano, pude participar de uma 

celebração religiosa na Igreja Nossa Senhora da Luz, em Salvador. Esta é uma 

Igreja tradicional e que congrega grande número de fiéis todos os dias em 

cerca de cinco celebrações diárias. 

Assim que cheguei, fui recebida por membros da pastoral que me 

indicaram o melhor local para que pudesse assistir a missa, fui informada sobre 

o roteiro da mesma e fui, então, me encontrar com Erika, Grande Deputada do 

D7, para assistirmos juntas. 

A missa conta com diversos momentos, mas o mais destacado entre eles 

foi o momento das leituras realizadas por membros da comunidade e jovens 

voluntários, tornando este um momento de integração da religião ao dia a dia 

dos fiéis.  

Houve também o momento da divisão simbólica do corpo de Cristo 

entre os fiéis, já próximo ao término da celebração, o que ocasionou um 

momento gratificante de reflexão individual e conexão com o Pai Celestial. 

Ao término da missa, pude ainda conversar com alguns representantes 

das Pastorais Juvenil e da Sociedade, momento em que expliquei um pouco 

sobre as Filhas de Jó Internacional, fui convidada a me juntar a comunidade e 

fui presenteada com uma pequena imagem da Nossa Senhora da Luz, a qual 

guardo com muito carinho, como uma recordação desta visita e oportunidade 

de aprendizado.  

Diante disso, concluo que esta experiência foi muito engrandecedora me 

proporcionando momentos de verdadeira paz e de conhecimento mais 

aprofundado de uma religião popular e muito disseminada, mas 

encantadora em seus detalhes.  
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O cristianismo, falando mais especificamente em sua vertente católica, 

abriga uma grande e calorosa comunidade o que reforça o meu desejo para 

que todas possam conhecer um pouco mais e viver esta experiência. 

 

                      Curiosidades 

Apesar de ser fortemente conhecida como uma entidade religiosa 

essencialmente masculina em suas lideranças e por vezes considerada machista, 

no cenário atual, pouco mais de 10% dos Diretores da Igreja Católica são 

mulheres, mostrando o surgimento de um novo espaço de liderança feminina.  

 

                     Onde posso encontrar? 

A Igreja Católica é a maior do Brasil e, de acordo com dados recentes, cerca de 

61% da população é adepta desta religião. Desta forma, é possível encontrar 

com facilidade Igrejas deste seguimento religioso.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_templos_cat%C3%B3licos_do_Brasil 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:Bas%C3%ADlicas_do_Brasil 

 

                    Links úteis 

 Santuário Nacional de Aparecida 

 

http://www.a12.com/santuario 

 

 Igreja Nossa Senhora da Luz 

 

http://nossasenhoradaluz.org/ 

 

 

 

“A tolerância é a melhor das religiões” 

(Victor Hugo) 
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