
 

CARTA ÀS (AOS) CATEQUISTAS 

A Iniciação à Vida Cristã é um processo de transmissão da fé às novas gerações. É um caminho que 

envolve toda a comunidade, por meio do qual o catequizando progressivamente vai sendo conduzido no 

seguimento de Jesus Cristo.  

Nas comunidades onde se está implantando o processo da Iniciação à Vida Cristã, já se evidenciam 

alguns indícios positivos e belos. Outras ainda estão buscando as condições necessárias para assumirem esse 

processo. É importante dele se apropriar não como uma novidade qualquer, mas como caminho privilegiado 

para propor Jesus Cristo e seu Evangelho. 

Na catequese, vamos apresentando aos que dela participam um caminho de vida. Trata-se certamente 

de um caminho relevante, pois tem como objetivo maior a união com Deus. Isso pressupõe permitir que 

Deus possa agir em nós e, ao mesmo tempo, corresponder ao seu amor. 

A dedicação e o empenho de tantas (os) catequistas é sinal de que se acredita na proposta. Não 

podemos, todavia, cair na tentação de pensar que podemos atingir um número sem fim de adolescentes, 

jovens e adultos. Podemos, sim, proceder sempre e de novo de tal modo que seja o Espírito Santo a inspirar e 

orientar nosso empenho. A expressão “sempre e de novo” significa apresentar Jesus Cristo e seu Evangelho 

constante, reiterada, insistentemente e de forma atual. 

No final do trabalho realizado, não somos nós que devemos brilhar, mas Deus e a sua graça. É Deus 

que age nos corações! Nós somos meros instrumentos da bondade e da misericórdia divinas.  

Jamais podemos esquecer o que Jesus quis, ou seja, discípulos que o seguissem, que vivessem como 

ele viveu, anunciando o Reino de Deus e sua justiça. Por isso, no centro de nossa catequese, deve sempre 

estar presente a pessoa de Jesus Cristo.  

Jesus Cristo pede de nós familiaridade com ele. Pede que permaneçamos no seu amor, que estejamos 

com ele, que o escutemos e aprendamos dele. Daí a necessidade de cultivar a intimidade com ele através da 

leitura de seu Evangelho, da oração, do silêncio. Tal intimidade nos conduz a sair de nós mesmos e ir ao 

encontro do outro. Quando saímos de nós mesmos, deixamos de ser o centro! Se colocamos Jesus Cristo no 

centro de nossa vida, então ele passa a orientar nossas iniciativas e decisões. Quando permitimos ao Senhor 

agir em nós, ele nos conduz por caminhos até então inimagináveis, pois sempre ultrapassa nossos esquemas e 

nossas estruturas. 

Todos nós, que acreditamos nas palavras de vida eterna que Jesus propõe, não podemos nos deixar 

conduzir pelo medo ou pelo comodismo, nem pelo fechamento em nós mesmos ou pela rigidez excessiva.   

Nós cremos que a Palavra do Senhor é espírito e vida. Cremos que o Espírito Santo é capaz de fazer 

novas todas as coisas. Acreditamos que nosso povo tem sede de Deus! Por isso, nos empenhamos para, 

através da catequese, a todos propor o Evangelho de Jesus Cristo – ele “que andou por toda a parte fazendo o 

bem” (At 10,38) e que “fazia bem todas as coisas” (Mc 7,37). 

As (os) catequistas tornam visível o Evangelho, despertam a atração por Jesus Cristo e pela beleza de 

Deus! 

Que a Mãe de Deus, catecismo vivo e modelo de toda (o) catequista, interceda por todos os que se 

dispõem à missão de cooperar no anúncio do Evangelho a toda criatura.  
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