
CARTA às (aos) CATEQUISTAS 2018 

Nossa caminhada no processo de Iniciação à Vida Cristã, transmissão da fé às 

novas gerações, já avançou de modo significativo, estamos em fase de consolidação, 

mas é necessário perseverar e avançar cada vez mais, recolhendo, de nossas 

experiências, as necessidades novas que vão surgindo, para que possamos construir 

novas alternativas e atender às demandas presentes. 

A integração da catequese na vida das comunidades precisa continuar a ser 

fortalecida, pois nosso objetivo maior, na Iniciação à Vida Cristã, é formar discípulos de 

Jesus Cristo convivendo em Comunidade, fortalecendo-se mutuamente como irmãos. 

Agradecemos a Deus pelo ‘sim’ de nossos (as) catequistas ao chamado para a 

evangelização na catequese, vivendo a unidade, enquanto Igreja, nas nossas diferentes 

realidades, respeitando as características de cada espaço e a individualidade de cada 

comunidade, pois “...há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo” (1Cor 12, 4). 

Iniciado em novembro de 2017, estamos vivendo o Ano do Laicato, em que a Igreja 

nos convida a sermos ‘Sal da Terra e Luz do Mundo’ (Mt 5, 13-14), como ‘cristãos leigos e 

leigas, sujeitos na Igreja em saída, a serviço do Reino’. Como proposto no objetivo geral 

do Ano do Laicato, queremos animar vivamente nossos (as) catequistas a ‘aprofundar a 

sua identidade, vocação, espiritualidade e missão, e testemunhar Jesus Cristo e seu 

Reino na sociedade’. 

Se na Igreja, família dos filhos de Deus, há muitas vocações e dons diferentes, 

todos tem a mesma dignidade, pois participam da Filiação Divina e todos são chamados a 

serem santos, a ter vida de comunhão com Deus. A chamada universal a santidade é 

para todos os membros da Igreja. O mundo tem sede de santidade. 

Os leigos são os membros da Igreja que possuem a missão específica de viverem 

inseridos no mundo, essa é a sua índole secular. Desde dentro da sociedade ‘em 

qualquer situação temporal devem conduzir-se pela consciência cristã, tornando-se 

fermento na massa. Implantados no mundo, na história e são chamados a evangeliza-la 

buscando o Reino de Deus enquanto exercem funções temporais’. Os leigos tem a divina 

missão de evangelizar no cotidiano de suas vidas, em locais e circunstância que só eles 

têm acesso e lá poderão impregnar o mundo com o bom perfume de Cristo, com a 

santidade (Cf. Lumen Gentium). 

A Iniciação à Vida Cristã deseja conduzir as crianças, jovens e adultos ao encontro 

com o Jesus Cristo e a partir deste encontro, quer ajuda-los a tomar consciência da 

dignidade e importância da missão de santificar o mundo com a presença de Filhos de 

Deus nas mais variadas situações e circunstâncias. 

Pedimos que Maria, a catequista de todos (as) nós, guie e acompanhe nossa 

caminhada, para que possamos sempre ouvir e fazer tudo o que o MESTRE nos disser! 

Porto Alegre, 11 de março de 2018 
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