
 
 

 
Sec. Ep. 98/18 

 
 

MENSAGEM DE DOM PEDRO PARA OS PARTICIPANTES DA SEMANA 
CATEQUETICA 

Santo André, 23 a 27 de julho 
 

 Paz e esperança a todos os queridos catequistas. Vocês são em nossa Igreja o 
sinal comovente do amor de Deus, o qual deseja se comunicar com cada um daqueles 
que tem sede e fome da Palavra e por isso envia seus mensageiros, envia vocês.  

Saúdo a todos os componentes da Área Pastoral para a Animação Bíblico 
Catequética e sua coordenação, em especial à Pastoral Catequética, presente em 
todas as nossas paróquias com mais de 2.300 catequistas de crianças, jovens e 
adultos. 

Inicio esta mensagem recordando o que escreveu o Papa Bento XVI: “A 
catequese deve comunicar com vitalidade a história da salvação e os conteúdos da fé 
da Igreja, para que cada fiel reconheça que a sua vida pessoal pertence também àquela 
história” (Verbum Domini 74). É bom recordar que através da iluminação 
proporcionada pela catequese, podemos perceber que fazemos parte da História da 
Salvação. 

A catequese está no cerne das preocupações pastorais da Igreja em especial 
desde o Concílio Vaticano II. Os bispos devem se preocupar com a “catequese que 
ilumina e fortalece a fé, alimenta a vida segundo o espírito de Cristo, leva a uma 
participação consciente e ativa no mistério de Cristo e impele à ação 
apostólica”(Gravissimum Educationis, 4). 

Minha mensagem deseja sobretudo animar e estimular esta missão, porque 
ser catequista é uma missão, exercida na comunidade através do dom de cada 
catequista. Este dom é especial na comunidade porque possibilita a sua 
continuidade preparando o seu futuro. Que vocês se sintam animados e amparados 
pela Palavra de Deus, pela fé de vocês e pelo empenho de toda nossa Igreja. Que cada 
catequista se sinta colaborador da obra apostólica que é a transmissão da fé. 

A transmissão da fé e a iniciação cristã são realidades intimamente 
vinculadas e correlativas: a missão da Igreja de transmitir a fé realiza-se de modo 
eminente na iniciação cristã. O tema desta Semana Catequética é a Iniciação Cristã, 
tema urgente de grande atualidade. Parabenizo a todos por se dedicarem nesta 
semana a estudar este tema. 

Que Deus nos ajude e nos dê muita perseverança para trabalharmos com os 
olhos fitos em Jesus Cristo Nosso Senhor que é o autor e consumador da fé (Hb 12,2). 

Em nome de Jesus quero abençoar a todos. Coragem 
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