
 Santidade ao pé da porta

 Vida em Cristo

 Vocação do Catequista

Chamado à maturidade

 Critérios de eclesialidade

(Cf.: Diretório para a Catequese [2020])

Vocação 

Identidade

do

Catequista

Pe. Simão Valenga, CM.



O Espírito Santo derrama a santidade

8. (Diretório para a Catequese. Apresentação)

O Papa Francisco escreveu que “o Espírito Santo derrama a 
santidade, por toda a parte, no santo povo fiel de Deus. […]

Gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus:

nos pais que criam os seus filhos com tanto amor, 

nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para 
casa, 

nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. 

Nesta constância de continuar a caminhar dia após dia, vejo a 
santidade da Igreja militante. 

Esta é muitas vezes a santidade “ao pé da porta”, daqueles que 
vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus. […]



Todos somos chamados a ser santos
Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o 

próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se 

encontra. 

 És uma consagrada ou um consagrado? Sê santo, vivendo com 

alegria a tua doação. 

 Estás casado? Sê santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua 

esposa, como Cristo fez com a Igreja. 

 És um trabalhador? Sê santo, cumprindo com honestidade e 

competência o teu trabalho ao serviço dos irmãos. 

 És progenitor, avó ou avô? Sê santo, ensinando com paciência as 

crianças a seguirem Jesus. 

 Estás investido de autoridade? Sê santo, lutando pelo bem comum e 

renunciando aos teus interesses pessoais”. 



A vocação do homem: vida em Cristo

14. A vocação do homem a uma vida filial 

em Cristo, fonte da sua dignidade.



A Palavra de Deus 

17. A Palavra de Deus manifesta a natureza 

relacional de cada um e a sua vocação filial 

para se configurar a Cristo: 

“Fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda 

inquieto enquanto não repousa em ti”.



A vocação cristã
 A vocação cristã é o chamado que recebemos pelo Batismo 

para assumir, conscientemente, fazer parte da grande família 
dos filhos e filhas de Deus e a viver como “criatura nova” em 
Cristo Jesus. 

 Dito de outra forma: a vocação cristã é o chamado a seguir 
Jesus Cristo, que é o Caminho, a Verdade e a Vida (cf. Mc 
1,17; Jo 14,6). 

 Pelos sacramentos de Iniciação Cristã (Batismo, Eucaristia, 
Crisma), dos quais o Batismo é a porta de entrada, 
recebemos essa vocação cristã comum. 

 Na grande família dos filhos e filhas de Deus o que conta 
realmente é nossa condição de filhos e filhas de Deus, 
membros da Igreja (assembleia de chamados), seguidores e 
seguidoras de Jesus Cristo, chamados e chamadas a viver no 
caminho da santidade (Mês vocacional, agosto 2020).



Vocação da Igreja

28. “Evangelizar constitui, de fato, a graça e 

a vocação própria da Igreja, a sua mais 

profunda identidade. 

Ela existe para evangelizar”. 



Ação catequética

52. De fato, a ação catequética consiste em

dar a possibilidade de sair da ignorância

maior, que impede as pessoas de conhecer a

sua identidade e a sua vocação.



Formar para a vida em Cristo

83. A catequese tem a missão de fazer ressoar no coração de 

cada cristão o chamamento a viver uma vida nova, que 

corresponda à dignidade de filhos de Deus, recebida no 

Batismo, e à vida do Ressuscitado, que se comunica mediante 

os sacramentos. 

Esta missão consiste em mostrar que à altíssima vocação à 

santidade (cf. LG 40) corresponde a resposta de um estilo de 

vida filial, capaz de reconduzir todas as situações à via da 

verdade e da felicidade que é Cristo. 

Neste sentido, a catequese educa para o seguimento do Senhor, 

de acordo com as disposições descritas nas Bem-aventuranças 

(Mt 5,1a12), que manifestam a sua própria vida. 



Formação cristã da consciência moral

84. Na mesma linha, a missão catequética de 

educar para a vida boa segundo o Evangelho inclui 

a formação cristã da consciência moral, para que, 

em cada circunstância, o crente possa pôr-se em 

atitude de escuta da vontade do Pai para discernir, 

sob a orientação do Espírito e em consonância com 

a lei de Cristo (cf. Gl 6,2), o mal que deve evitar e 

o bem que deve fazer, realizando-o mediante uma 

caridade ativa. 



Vocação primeira e fundamental: a vida

 85. Além disso, tenha-se em conta que a resposta à vocação cristã 
comum se realiza de forma encarnada, porque cada filho de Deus, 
de acordo com a medida da sua liberdade, escutando Deus e 
reconhecendo os carismas por Ele confiados, tem a responsabilidade 
de descobrir o seu próprio papel no plano da salvação. 

 Portanto, a educação moral na catequese exerce-se sempre num 
pano de fundo vocacional, olhando antes de mais para a vida como 
vocação primeira e fundamental. 

 Todas as formas de catequese procurarão ilustrar a dignidade da 
vocação cristã, para acompanhar no discernimento da vocação 
específica, para ajudar a consolidar o próprio estado de vida. 

 É competência da ação catequética mostrar que a fé, traduzida numa 
vida que se compromete a amar como Cristo, é o caminho para 
favorecer o advento do Reino de Deus no mundo e para esperar na 
promessa da bem-aventurança eterna.



Vocação do catequista

110. A vocação específica do 

catequista tem a sua raiz na vocação 

comum do Povo de Deus, chamado a 

servir o desígnio salvífico de Deus a 

favor da humanidade.



Chamados à maturidade da fé

224. Cada batizado, chamado à maturidade da fé, tem 

direito a uma catequese adequada.

Por um lado, a fé não é um processo linear e participa no 

desenvolvimento da pessoa, e este, por sua vez, influencia 

o caminho da fé. 

Não se pode esquecer que cada fase da vida está exposta a 

desafios específicos e deve fazer face às dinâmicas sempre 

novas da vocação cristã. 



Catequese: critérios de eclesialidade

305. O primado dado à vocação de cada cristão à 
santidade; 

a responsabilidade de confessar (professar) a fé 
católica; 

o testemunho de uma comunhão firme e convicta, 
em relação filial com o Papa e com o Bispo; 

a conformidade e a participação no fim 
apostólico da Igreja; 

o esforço por uma presença na sociedade humana 
(Confira a Cfl 30):



Agregação de fiéis: critérios de eclesialidade
Papa João Paulo II. Exortação Apostólica Christi fidelis Laici, (1988), 30

— O primado dado à vocação de cada cristão à santidade,

manifestado “nos frutos da graça que o Espírito produz nos fiéis” como 
crescimento para a plenitude da vida cristã e para a perfeição da caridade.

 Nesse sentido, toda e qualquer agregação de fiéis leigos é chamada a ser 
sempre e cada vez mais instrumento de santidade na Igreja, favorecendo e 
encorajando “uma unidade mais íntima entre a vida prática dos membros e a 
própria fé”.

— A responsabilidade em professar a fé católica,

acolhendo e proclamando a verdade sobre Cristo, sobre a Igreja e sobre o 
homem, em obediência ao Magistério da Igreja, que autenticamente a interpreta. 

 Por isso, toda a agregação de fiéis leigos deve ser lugar de anúncio e de 
proposta da fé e de educação na mesma, no respeito pelo seu conteúdo 
integral.



— O testemunho de uma comunhão sólida e convicta,

em relação filial com o Papa, centro perpétuo e visível da unidade da Igreja universal, e com o 

Bispo “princípio visível e fundamento da unidade” da Igreja particular, e na “estima recíproca 

entre todas as formas de apostolado na Igreja”.

 A comunhão com o Papa e com o Bispo é chamada a exprimir-se na disponibilidade leal em 

aceitar os seus ensinamentos doutrinais e orientações pastorais. A comunhão eclesial exige, 

além disso, que se reconheça a legítima pluralidade das formas agregativas dos fiéis leigos na 

Igreja e, simultaneamente, a disponibilidade para a sua recíproca colaboração.

— A conformidade e a participação na finalidade apostólica da Igreja,

que é a “evangelização e a santificação dos homens e a formação cristã das suas consciências, de 

modo a conseguir permear de espírito evangélico as várias comunidades e os vários ambientes”.

 Nesta linha, exige-se de todas as formas agregativas de fiéis leigos, e de cada uma deles, um 

entusiasmo missionário que as torne, sempre e cada vez mais, sujeitos de uma nova 

evangelização.

— O empenho de uma presença na sociedade humana

que, à luz da doutrina social da Igreja, se coloque ao serviço da dignidade integral do homem.

 Assim, as agregações dos fiéis leigos devem converter-se em correntes vivas de participação e 

de solidariedade para construir condições mais justas e fraternas no seio da sociedade.
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