
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Vaticano: Directório para a Catequese responde a novo modelo de comunicação e de 
formação – D. Rino Fisichella 

Presidente do Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização sublinha necessidade de superar 
«esquema escolar» 

“A Igreja está diante de um grande desafio que se concentra na nova cultura com a qual se vai encontrando, a 
cultura digital. Centrar a atenção num fenómeno que se impõe como global obriga todos os que têm responsabilidade da 
formação a evitar subterfúgios”, referiu D. Rino Fisichella, esta manhã, em conferência de imprensa com transmissão 
online. 

O documento foi apresentado aos jornalistas pelos responsáveis do Conselho Pontifício para a Promoção da Nova 
Evangelização (Santa Sé), que desde 2013, por decisão de Bento XVI, hoje Papa emérito, assumiu entre as suas 
competências o sector da Catequese. 

D. Rino Fisichella destacou que a cultura digital tem “um valor que sente os efeitos da globalização” e manifesta a 
“transformação radical dos comportamentos que incidem sobretudo na formação da identidade pessoal e nas relações 
interpessoais”. 

Neste sentido, o arcebispo italiano falou de um “novo modelo de comunicação e de formação que toca 
inevitavelmente também a Igreja no complexo mundo da educação”. 

Desde o Concílio Vaticano II (1961-1965) foram publicados o Directório Catequístico Geral, em 1971, e o 
Directório Geral de Catequese, de 1997; a 11 de Outubro de 1992, São João Paulo II publicou ainda o Catecismo da 
Igreja Católica. 

O presidente do Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização sublinhou a necessidade de novo 
Directório, que abordasse “as problemáticas inerentes à cultura digital” e apresentasse “percursos a realizar para que a 
catequese se torne uma proposta que encontra o interlocutor que seja capaz de a compreender e de ver como se adequa 
ao seu mundo”. 

O responsável sublinhou que a evangelização “ocupa o primeiro lugar na vida da Igreja”, pelo que a Catequese 
deve ser lida nesta chave, vendo em cada catequista “um genuíno evangelizador”. 

“O coração da catequese é o anúncio da pessoa de Jesus Cristo, que ultrapassa os limites de espaço e de tempo 
para se apresentar a cada geração como a novidade oferecida para alcançar o sentido da vida. Nesta perspectiva, é 
indicada uma nota fundamental de que a catequese deve apropriar-se: a misericórdia”. 

Segundo D. Rino Fisichella, é urgente levar a cabo a “conversão pastoral” para libertar a catequese de “algumas 
armadilhas” que impedem a sua eficácia, a começar pelo “esquema escolar”, segundo o qual a catequese de iniciação 
cristã é vivida no paradigma da escola. 

O responsável fala ainda de uma mentalidade que liga à Catequese á “recepção de um sacramento”. 
“É evidente que, quando a iniciação tiver terminado, se vai criar um vazio para a catequese”, advertiu o arcebispo 

italiano. 
A intervenção advertiu ainda para a “instrumentalização do sacramento por parte da pastoral”, dando como 

exemplo o adiamento do sacramento da Confirmação para manter na paróquia os adolescentes. 
O presidente do Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização destacou que o “primeiro anúncio” é 

essencial, promovendo o “encontro que permite que se experimente a presença de Deus na vida de cada um”. 
“Durante demasiado tempo a catequese centrou os seus esforços em dar a conhecer os conteúdos da fé e na 

pedagogia com a qual os devia transmitir, descurando infelizmente o momento mais determinante que é o acto de cada 
um escolher a fé e dar o seu assentimento”. 

O documento propõe uma renovada valorização dos sinais litúrgicos da iniciação cristã e do património de arte, 
literatura e música. 

“Fazemos votos de que este novo Directório para a Catequese possa servir verdadeiramente de ajuda e de apoio à 
renovação da catequese no processo único de evangelização que, desde há dois mil anos, a Igreja não se cansa de 
realizar, para que o mundo possa encontrar Jesus de Nazaré, o Filho de Deus feito homem para nossa salvação”, 
concluiu D. Rino Fisichella. 

Em Portugal o novo documento orientador da Catequese vai ser editado pelo Secretariado Nacional da Educação 
Cristã, com apresentação da obra nas Jornadas Nacionais de Catequistas. 
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N.B.: Sagrado Coração de Jesus que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I        2 Reis 4, 8-11.14-16a 
«Este é um santo homem de Deus: poderá cá ficar» 

 
Leitura do Segundo Livro dos Reis 
Certo dia, o profeta Eliseu passou por Sunam. Vivia lá uma distinta senhora, que o 
convidou com insistência a comer em sua casa. A partir de então, sempre que por 
ali passava, era em sua casa que ia tomar a refeição. A senhora disse ao marido: 
«Estou convencida de que este homem, que passa frequentemente pela nossa casa, é 
um santo homem de Deus. Mandemos-lhe fazer no terraço um pequeno quarto com 
paredes de tijolo, com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Quando 
ele vier a nossa casa, poderá lá ficar». Um dia, chegou Eliseu e recolheu-se ao 
quarto para descansar. Depois perguntou ao seu servo Giezi: «Que podemos fazer 
por esta senhora?». Giezi respondeu: «Na verdade, ela não tem filhos e o seu 
marido é de idade avançada». «Chama-a» – disse Eliseu. O servo foi chamá-la e ela 
apareceu à porta. Disse-lhe o profeta: «No próximo ano, por esta época, terás um 
filho nos braços». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL   Salmo 88 (89), 2-3.16-17.18-19 (R. 2a) 
Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. 
 
LEITURA II               Rom 6, 3-4.8-11 

«Sepultados com Cristo pelo Baptismo, vivamos uma vida nova» 
 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 
Irmãos: Todos nós que fomos baptizados em Jesus Cristo fomos baptizados na sua 
morte. Fomos sepultados com Ele pelo Baptismo na sua morte, para que, assim 
como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, também nós vivamos uma 
vida nova. Se morremos com Cristo, acreditamos que também com Ele viveremos; 
sabendo que, uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode morrer; a morte 
já não tem domínio sobre Ele. Porque na morte que sofreu, Cristo morreu para o 
pecado de uma vez para sempre; mas a sua vida, é uma vida para Deus. Assim, vós 
também, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus, em Cristo Jesus. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO       Mt 10, 37-42 

«Quem não toma a sua cruz não é digno de Mim. 
Quem vos recebe a Mim recebe». 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: «Quem ama o pai ou a mãe mais do 
que a Mim, não é digno de Mim; e quem ama o filho ou a filha mais do que a Mim, 
não é digno de Mim. Quem não toma a sua cruz para Me seguir, não é digno de 
Mim. Quem encontrar a sua vida há-de perdê-la; e quem perder a sua vida por 
minha causa, há-de encontrá-la. Quem vos recebe, a Mim recebe; e quem Me 
recebe, recebe Aquele que Me enviou. Quem recebe um profeta por ele ser profeta, 
receberá a recompensa de profeta; e quem recebe um justo por ele ser justo, 
receberá a recompensa de justo. E se alguém der de beber, nem que seja um copo de 
água fresca, a um destes pequeninos, por ele ser meu discípulo, em verdade vos 
digo: Não perderá a sua recompensa». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

Nas leituras deste 13º Domingo do Tempo Comum, cruzam-se 
vários temas. No geral, os três textos que nos são propostos apresentam uma 
reflexão sobre alguns aspectos do discipulado. Fundamentalmente, diz-se 
quem é o discípulo (é todo aquele que, pelo baptismo, se identifica com Jesus, faz de 
Jesus a sua referência e O segue) e define-se a missão do discípulo (tornar presente na 
história e no tempo o projecto de salvação que Deus tem para os homens). 

Na primeira leitura mostra-se como todos podem colaborar na realização do 
projecto salvador de Deus. De uma forma directa (Eliseu) ou de uma forma indirecta (a 
mulher sunamita), todos têm um papel a desempenhar para que Deus se torne presente 
no mundo e interpele os homens. A segunda leitura recorda que o cristão é alguém que, 
pelo Baptismo, se identificou com Jesus. A partir daí, o cristão deve seguir Jesus no 
caminho do amor e do dom da vida e renunciar definitivamente ao pecado.  

Jesus não é um demagogo que faz promessas fáceis e cuja preocupação é 
juntar adeptos ou atrair multidões a qualquer preço. Ele veio ao nosso encontro com 
uma proposta de salvação e de vida plena; no entanto, essa proposta implica uma adesão 
séria, exigente, radical, sem “paninhos quentes” ou “meias tintas”. O caminho que Jesus 
propõe não é um caminho de “massas”, mas um caminho de “discípulos”: implica uma 
adesão incondicional ao “Reino”, à sua dinâmica, à sua lógica; e isso não é para todos, 
mas apenas para os discípulos que fazem, séria e conscientemente, essa opção. Dentro 
do quadro de exigências que Jesus apresenta aos discípulos, sobressai a exigência de 
preferir Jesus à própria família. Isso não significa, evidentemente, que devamos rejeitar 
os laços que nos unem àqueles que amamos… Outra exigência que Jesus faz aos 
discípulos é a renúncia à própria vida e o tomar a cruz do amor, do serviço, do dom da 
vida.  

A forma exigente como Jesus põe a questão da adesão ao “Reino” e à sua 
dinâmica, faz-nos pensar na nossa pastoral – vocacionada para ser uma pastoral de 
“massas” – e na tentação que sentem os agentes da pastoral no sentido de facilitar as 
coisas, de não ser exigentes… Às vezes, interessa mais que as estatísticas da paróquia 
apresentem um grande número de baptizados, de casamentos, de crismas, de 
comunhões, do que propor, com exigência, a radicalidade do Evangelho e dos valores de 
Jesus… O caminho cristão é um caminho de facilidade, onde cabe tudo, ou é um 
caminho verdadeiramente exigente, onde só cabem aqueles que aceitam a radicalidade 
de Jesus? A nossa pastoral deve facilitar tudo, ou ir pelo caminho da exigência?  Às 
vezes, as pessoas procuram os ritos cristãos por tradição, por influências do meio social 
ou familiar, porque “a cerimónia religiosa fica bonita nas fotografias…”. Sem 
recusarmos nada devemos, contudo, fazê-las perceber que a opção pelo baptismo ou 
pelo casamento religioso é uma opção séria e exigente, que só faz sentido no quadro de 
um compromisso com o “Reino” e com a proposta de Jesus. 
 
 
 
 
 
 

ORAÇÃO… 
Ajuda-me a reconhecer que a vida é uma dádiva tua e a 

aceitar que tudo o que tenho foste Tu que mo deste. Desta forma, 
dá-me coragem para dispor de tudo que tenho segundo a tua 
vontade. 
 
 


