Bibliografia para ensino de
catecismo
Data: 7-Set-2017
De: Maria do Socorro
Cidade: Manaus-AM
Assunto: Bibliografia para ensino e catecismo
***
Bom dia!
Paz e bem!
Tomei conhecimento das suas palestras no youtub. Gostei muito!
Peço a gentileza se for possivel indicar-me literatura ,com
base na moral cristã, para jovens de 14 a 17 anos.
Sou catequista de crisma e quero conhecer mais e melhor a sã
doutrina católica!
Obrigada pela atençao.
Maria
Manaus/Am
***
Resposta
Muito prezada Maria do Socorro, salve Maira!
Uma alegria receber um e-mail de uma pessoa de Manaus, onde
tenho tantos amigos. Estivemos recentemente em sua cidade para
um congresso sobre Arte e Antiarte.
Você me pergunta sobre literatura para apostolado com jovens
de 14 a 17 anos.

Para o apostolado com os jovens procure ensinar-lhes a
doutrina intercalada com histórias e exemplos. Isso vai
despertar o interesse deles.
Recomendo que use o Catecismo de São Pio X e conte-lhes
trechos de vida dos santos e das Sagradas Escrituras.
Procure ensiná-los de que a juventude é feita para o heroísmo,
não para o prazer. E a santidade é o mais elevado heroísmo.
Você pode também usar exemplos da história que tragam
ensinamentos morais.
Procure fazer os princípios ficarem bem claros na inteligência
deles. O apostolado não se faz com apelos ao sentimento ou
superficialidades. Ele é feito com princípios. São
princípios que nos ajudaram na hora das tentações.

os

Os jovens normalmente também gostam de apologética. Dê a eles
os argumentos contra os erros dos protestantes, do
espiritismo, islamismo, do mundo moderno etc.
E dê a eles também boas músicas. Nada mais eficaz para
destruir a vontade de um moço de que as músicas melosas ou
sensuais que se tocam por aí, inclusive nas igrejas. Ensine-os
a ouvir canções heroicas, renascentistas e barrocas (por
exemplo Haendel).

Livros que irão ajudá-la nesse apostolado:

Catecismo de São Pio X
Tratado da Verdadeira Devoção a Maria à Santíssima Virgem, de
São Luis Maria Grignon de Montfort
Vida de São João Bosco, Pe. Lemoyne (saiba mais aqui
https://youtu.be/UncqSbjwa3U)

São Francisco Xavier, D’Aurignac
Livros de Santo Afonso de Ligório (Práticas de Amor a Jesus
Cristo, Glória de Maria, Oração)
Rock: revolução e satanismo, Orlando Fedeli
A Inquisição em seu Mundo, João Bernardino Gonzaga
Procure ler as cartas e artigos do Professor Orlando Fedeli

Temos um grande amigo em Manaus. Ele se chama Nilson e é o
responsável pela Congregação Mariana. Gostaria que você
tivesse contato com ele para que possa participar das reuniões
que eles organizam. O Nilson poderá ensinar-lhe bastante
coisa.

Peço que lembre-se de rezar por nosso pequenino apostolado.

Salve Maria!
Prof. André Melo

