
 Caríssimo Padre Herbert, Ir. Guilherme, prezados pais, prezadas famílias, prezadas crianças, queremos nos dirigir 
nesse momento aos nossos estimados catequistas… 

 Após três dias de profunda oração e reflexão no tríduo em preparação ao dia do Catequista, hoje a nossa Igreja e em 
particular, a nossa diocese, a nossa paróquia, está em festa! A nossa paróquia   muito se alegra em poder contar com a 
missão de tantas mulheres e também homens que se dedicam com amor nos processos de educação da fé de nossos 
filhos. 

 Queremos parabenizá-los(as), nas pessoas dos Padres: Herbert,  Laurindo,  Genivaldo e toda a comunidade paroquial, 
pois sem sua atuação catequética a fé em Jesus Cristo seria quase que apenas uma ideia. “O que vimos e ouvimos, nós 
vos anunciamos” (1 Jo 1,3). 

 O Cardeal Dom João Oreni Tempesta da Arquidiocese de São Sebastião do RJ, bem definiu o ser catequista. 
"Catequista, você é uma pérola especial e um tesouro para Deus e sua amada Igreja. A sua singular vocação foi gerada 
no coração de Deus Pai, para que pudesse chegar aos corações dos seus filhos e filhas com a mensagem da vida – 
Jesus Cristo. Catequista, você não é apenas um transmissor de ideias, conhecimentos, doutrina ou, mais ainda, um 
professor de conteúdos e teorias, mas é um canal da experiência viva do encontro intrapessoal com a pessoa de Jesus 
Cristo." 

 Com certeza, são muitos, grandes e difíceis os desafios hoje de nossa catequese. Vivemos numa realidade que muitas 
vezes é contrária àquilo que anunciamos em nossa missão de levar e testemunhar a mensagem de Jesus Cristo. Mas 
temos a certeza de que não caminhamos sozinhos, somos assistidos pela grande catequista, a Virgem Santíssima. 

 Por isso, pedimos que a experiência do encontro com Jesus Cristo seja a força motivadora capaz de lhe trazer o 
encantamento por esse fascinante caminho de discipulado, cheio de desafios, mas que o faz crescer e acabam gerando 
profundas alegrias. 

 A grande poetisa brasileira Cora Coralina escreveu, em uma de suas poesias, uma bela frase que muito se aplica à 
catequese: “Não sei… se a vida é curta ou longa demais para nós, mas, sei que nada do que vivemos tem sentido, se 
não tocamos o coração das pessoas”. É assim que a missão dessa belíssima vocação se concretiza: tocando o coração 
de nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos filhos! 

 Queridos pais, queridas famílias, queridas crianças, dê sempre graças a Deus por nossos catequistas, lembrando-os de 
cada um, de cada uma,  em vossas orações. 



 Queridos catequistas, recebam das famílias e da nossa comunidade,   o nosso afetuoso abraço, nosso apoio e oração. 
Que a Grande Catequista, Maria Santíssima, caminhe ao seu lado nessa missão tão sublime! Nossa Gratidão.  


