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SPD – 0033– Carta por ocasião do dia do catequista
Colatina, 23 de agosto de 2020

“Como discípulos de Cristo enviados para anunciar uma Boa Notícia” (DGC, 121)

Estimado catequista neste dia em que celebramos a vocação laical na Igreja, queremos
agradecer o SIM de cada um que atento ao chamado de Deus coloca-se a serviço ecoando
com criatividade a Boa Notícia de Jesus Cristo. No SIM sincero, atuante e criativo de cada
catequista sentimos a presença do Espírito Santo que suscita dons e carismas na Igreja (1Cor
12, 7).
Cada catequista é um DOM precioso para nossa Igreja Particular de Colatina, cada um
recebeu no Batismo a bela missão, através de seu testemunho cristão de ter o mesmo jeito
de Jesus (Fl 2, 5), a Ser solidário com outros irmãos de modo especial os pobres a se sentirem
um DOM de Deus e para Deus no serviço do lava pés (Jo 13, 1s) sendo sal da terra e luz do
mundo (Mt 5, 13-16).
Catequista, quando nossos olhos estão fixos em Jesus (Hb 12, 2-3) e em sua mensagem,
tomamos consciência de que no início do Ser cristão não há uma decisão ética (PAPA
EMÉRITO BENTO XVI1, 1) ou uma grande ideia e sim um encontro com uma Pessoa e com
um acontecimento, quando compreendemos este princípio catequético tudo muda, desde a
nossa forma de rezar até nossa forma de anunciar.
Vale a pena meditar o que o Papa Francisco (PAPA FRANCISCO2, 164) nos exorta: “Da boca
do catequista deve ecoar sempre: Deus ama-te, deu sua vida para te salvar e agora
permanece contigo todos os dias para te fortalecer, iluminar e libertar”. Este é o primeiro
anúncio e o essencial na catequese e na missão da Igreja e devemos faze-lo testemunhando
o vínculo fraterno entre nós catequistas e proporcionar vínculos entre aqueles a quem a Igreja
nos confia na missão de catequizar.
Por fim, queremos pedir a Deus que faz novas todas as coisas (Ap 21, 5) que renove sua
alegria em servir e ainda como barro nas mãos do oleiro seja tua vida nas mãos do Senhor.
Obrigado por SER este DOM precioso para nossa Diocese de Colatina!
Que Deus derrame a abundância de sua graça e paz em sua vida, abraço fraterno.
Pe. Marciel Agnezi Serafim
Coordenador Diocesano de Catequese
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BENTO XVI, Carta encíclica: Deus caritas est, 1.
FRANCISCO, Exortação Apostólica Pós Sinodal: Evangelium Gaudium, 164.
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