
MENSAGEM PARA O DIA DO CATEQUISTA  

 “Dar razão da vossa esperança a todo aquele que vos pedir. ” (1Pd 3,15)  

Neste último domingo de agosto, celebramos a vocação do catequista: homens e mulheres 

chamados ao serviço de fazer ecoar a fé em Cristo e o seu Corpo, a Igreja, para os irmãos 

que buscam aprofundar ou, até mesmo, conhecer o Senhor. Durante estes quase dois anos 

de pandemia, fomos desafiados a nos deixar conduzir pelo Espírito Santo, clamando por 

sua sabedoria, e encontrar maneiras criativas e responsáveis de anunciar a Boa Nova do 

Evangelho a toda criatura (cf. Mc 16,15-20).  

Neste sentido, o processo kerigmático da catequese só é possível graças à colaboração 

de uma multidão de CATEQUISTAS que, ao acolher o chamado do Senhor e se colocam 

nas “encruzilhadas dos caminhos” (cf. Mt 22,9), tornam-se um sinal de Cristo no mundo. 

Este serviço é fruto de corações generosos que, ao longo da história da Igreja, auxiliam 

os pastores em sua missão de evangelizar.  

Sofremos com o distanciamento físico, com aquele afeto do toque, como Tomé ao tocar 

no Senhor (cf. Jo 20,27-28), mas a força renovadora do Espírito Santo fez arder no 

coração de cada catequista (cf. Lc 24,32) a vontade de mergulhar incessantemente na 

fonte batismal, na Palavra e na Eucaristia para se deixar moldar por Deus e, assim, 

construir “pontes” que facilitassem o acesso de crianças, jovens e adultos à fé. Assim, a 

vocação de catequista colabora para que a Igreja continue viva e ativa no meio de um 

mundo cada vez mais desinteressado pelo Divino, mas que ainda busca o sentido de sua 

existência. Desta forma damos testemunho de fé, esperança e caridade para que o ser 

humano, sedento de sentido, possa beber da fonte de água viva de nosso Senhor Jesus 

Cristo (cf. Jo 4,7-14).  

A Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo agradece o trabalho incansável e generoso 

dos catequistas do Batismo, dos segmentos infantil, adolescente, jovem e adulto e dos 

Círculos Bíblicos. Nossa gratidão também aos estimados presbíteros, diáconos, religiosos 

(as) e seminaristas que se reinventaram e não mediram esforços para que os sacramentos 

da Iniciação Cristã chegassem àqueles que abriram seus corações para a graça santificante 

de Deus.  

Que inspirados por Nossa Senhora, a virgem da Vitória, possamos fazer tudo o que Ele 

nos disser (cf. Jo 2,5).  

Vitória, 29 de agosto de 2021.  
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