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O catecismo diz-nos que viemos  
a este mundo para conhecer,  
amar e servir a Deus...  
É tão esquecida esta letra do catecismo. 
Luiza Andaluz, 1954

Le catéchisme nous dit que nous sommes 
venus dans ce monde pour connaître, 
aimer et servir Dieu... Ce passage du 
catéchisme est tellement oublié. 

Luiza Andaluz, 1954
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O PAPA INSTITUI  
O MINISTÉRIO DE CATEQUISTA

Da Carta Apostólica sob forma de «Motu Proprio» do Sumo Pontífice Francisco Antiquum ministe-
rium pela qual se institui o ministério de Catequista

Um novo ministério, mas com origens antigas

O novo ministério tem origens mui-

to antigas que remontam ao Novo 

Testamento: de forma germinal, 

é mencionado, por exemplo, no 

Evangelho de Lucas e nas Cartas 

do Apóstolo São Paulo aos Coríntios 

e aos Gálatas. Mas “toda a história 

da evangelização nestes dois milé-

nios”, escreve o Papa, “manifesta 

com grande evidência como foi efi-

caz a missão dos catequistas”, que 

o Motu Proprio, “muitos catequistas 

competentes e perseverantes” rea-

lizam “uma missão insubstituível na 

transmissão e no aprofundamento 

da fé”, enquanto uma “longa sé-

rie” de beatos, santos e mártires 

catequistas “marcaram a missão 

da Igreja”, constituindo “uma fonte 

fecunda para toda a história da es-

piritualidade cristã”.

O próprio Lucas afirma, na abertura do seu Evangelho:  
«Resolvi eu também, depois de tudo ter investigado cuidadosamente 
desde a origem, expô-los [os factos que entre nós se consumaram] a ti por 
escrito e pela sua ordem, caríssimo Teófilo, a fim de reconheceres a solidez 
da doutrina em que foste instruído» (Lc 1, 3-4). O evangelista parece bem 
ciente de estar a fornecer, com os seus escritos, uma forma específica de 
ensinamento que permite dar solidez e vigor a quantos já receberam o 
Batismo. E voltando ao mesmo tema, o apóstolo Paulo recomenda aos 
Gálatas: «Mas quem está a ser instruído na Palavra esteja em comunhão 
com aquele que o instrui, em todos os bens» (Gál 6, 6). Como se vê, o texto 
acrescenta uma peculiaridade fundamental: a comunhão de vida como 
caraterística da fecundidade da verdadeira catequese recebida.

asseguraram que “a fé fosse um vá-

lido sustentáculo para a existência 

pessoal de cada ser humano”, che-

gando ao ponto de “até dar a sua 

vida” para este fim. Por isso desde o 

Concílio Vaticano II tem havido uma 

crescente consciência de que “a 

tarefa do catequista é da maior im-

portância”, bem como necessária 

para o “desenvolvimento da comu-

nidade cristã”. Ainda hoje, continua 
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Transformar a sociedade através dos valores cristãos

Evitar formas de clericalização

Sem diminuir em nada a “missão 

própria do bispo, o primeiro cate-

quista na sua diocese”, nem a “res-

ponsabilidade peculiar dos pais” 

quanto à formação cristã de seus 

filhos, portanto, o Papa exorta a 

co – reconhecer “ministérios laicais 

capazes de contribuir para a trans-

formação da sociedade através 

da penetração dos valores cristãos 

no mundo social, político e econó-

mico”.

valorizar os leigos que colaboram 

no serviço da catequese, indo ao 

encontro “dos muitos que esperam 

conhecer a beleza, a bondade e a 

verdade da fé cristã”. É tarefa dos 

Pastores – destaca ainda Francis-

Testemunha da fé, mestre, mistago-

go, acompanhante e pedagogo, o 

catequista – explica o Pontífice – é 

chamado a exprimir a sua com-

petência no serviço pastoral da 

transmissão da fé, desde o primei-

ro anúncio até a preparação para 

os sacramentos da iniciação cristã, 

incluindo a formação permanente. 

Mas tudo isso só é possível “através 

da oração, do estudo e da partici-

pação direta na vida da comuni-

dade”, para que a identidade do 

catequista se desenvolva com “coe-

rência e responsabilidade”. Rece-

ber o ministério laical de catequista, 

de fato, “imprime uma acentuação 

maior ao empenho missionário tí-

pico de cada batizado”. E deve ser 

desempenhado – recomenda Fran-

cisco – “de forma plenamente secu-

lar, sem cair em qualquer tentativa 

de clericalização”.

O Catequista é chamado, antes de mais nada, a exprimir a sua competência 
no serviço pastoral da transmissão da fé que se desenvolve nas suas 
diferentes etapas: desde o primeiro anúncio que introduz no querigma, 
passando pela instrução que torna conscientes da vida nova em Cristo e 
prepara de modo particular para os sacramentos da iniciação cristã, até à 
formação permanente que consente que cada batizado esteja sempre pronto 
«a dar a razão da sua esperança a todo aquele que lha peça» (cf. 1 Ped 3, 15).

Congregação para o Culto Divino publicará Rito de Instituição

O ministério laical de catequista 

também tem “um forte valor voca-

cional” porque “é um serviço estável 

prestado à Igreja local” que requer 

“o devido discernimento por parte 

do bispo” e um Rito de Instituição 

especial que a Congregação para 

o Culto Divino e a Disciplina dos Sa-

cramentos publicará em breve. Ao 

mesmo tempo - assinala o Pontífice 

- os catequistas devem ser homens 

e mulheres “de fé profunda e matu-

ridade humana”; devem participar 

ativamente da vida da comunidade 

cristã; devem ser capazes de “aco-

lhimento, generosidade e uma vida 

de comunhão fraterna”; devem ser 

formados do ponto de vista bíblico, 

teológico, pastoral e pedagógico; 

devem ter amadurecido a prévia ex-

periência da catequese; devem co-

laborar fielmente com os presbíteros 

e diáconos e “ser animados por um 

verdadeiro entusiasmo apostólico”.

Quanto estabelecido por esta Carta 

Apostólica em forma de “Motu pro-

prio”, ordeno que tenha vigor firme 

e estável, não obstante qualquer 

coisa em contrário ainda que digna 

de menção particular, e que seja 

promulgado mediante publicação 

no jornal L’Osservatore Romano, en-

trando em vigor no mesmo dia, e 

publicado depois no órgão oficial 

Acta Apostolicae Sedis.

Dado em Roma, junto de São João 

de Latrão, na Memória litúrgica de 

São João de Ávila, Presbítero e Dou-

tor da Igreja, dia 10 de maio do ano 

de 2021, nono do meu pontificado.
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CATEQUESE: NOVO MINISTÉRIO DE 
CATEQUISTA INSTITUÍDO PELO PAPA  
«TRAZ MAIS RESPONSABILIDADES»
Presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé defende 
que os ministros laicais se estendam também à área socio-caritativa

O presidente da Comissão Episcopal da Educação 

Cristã e Doutrina da Fé (CEECDF) disse hoje à Agência 

ECCLESIA que o ministério do catequista, instituído pelo 

Papa, traz mais responsabilidades aos leigos e defende 

o seu alargamento à área socio-caritativa.

Para D. António Moiteiro, o novo ministério laical de ca-

tequista é aberto a todos, tem por fundamento o ser 

baptizado, que faz com que a transmissão da fé, o ser 

catequista, seja “uma obrigação de todos os cristãos”, 

e deverá ter como condição a estabilidade, um tempo 

de formação e as “características da própria pessoa”.

O presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e 

Doutrina da Fé (CEECDF) assume que este ministério é “ne-

cessário” na Igreja e adianta que o ministério de catequista 

terá como “tronco comum a formação teológica básica”.

D. António Moiteiro destaca o “papel que os catequistas 

têm tido, sobretudo nos países de missão”, como gran-

des “pontos de apoio das comunidades cristãs”, e con-

sidera que esta experiência serve para as paróquias e 

dioceses, “dando um carácter mais oficial”.

Com este ministério de catequista, proposto pelo Papa, o 

bispo de Aveiro acredita que “vai haver nas comunidades 

um caminho mais sinodal na Igreja”, traduzido numa “maior 

co-responsabilidade dos leigos na missão da Igreja”.

“Se começamos a diversificar responsabilidades é evi-

dente que a sinodalidade vai aumentando e a missão 

da Igreja se enriquece. E é aqui que pode estar uma 

mudança grande nas nossas paróquias, uma Igreja 

evangelizadora, uma Igreja de serviço”, aponta.

D. António Moiteiro tem vindo a acompanhar este pro-

cesso da instituição dos ministérios na Igreja em Por-

tugal, que está agora a ser analisado pelo Conselho 

Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, e 

defende que seja alargado a outras áreas, nomeada-

mente ao setor social.

“Se queremos ter uma Igreja constituída harmonica-

mente não podemos deixar de lado ações pastorais 

que são muito importantes. Haver um sinal na pastoral 

socio-caritativa é muito importante, não apenas litúrgi-

cas ou de evangelização, temos de fazer essa reflexão e 

temos de implementar”, concluiu. 

Com a publicação da carta apostólica (Motu Proprio) 

‘Antiquum ministerium’, publicado hoje pelo Vaticano, 

o Papa Francisco decidiu instituir o ministério de cate-

quista, na Igreja Católica.

PR/SN
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Bruxelas é uma cidade onde se en-

contram diferentes histórias e tradi-

ções, onde coabitam várias culturas 

e religiões. No espaço público e nas 

escolas há lugar para a pluralidade. 

As crianças crescem juntas. Criam-

-se amizades entre pessoas de dife-

rentes origens, línguas, religiões… 

Mas também existem preconceitos 

e medos, que podem levar à busca 

de proteção e refúgio naquilo que já 

conhecemos, no que é mais familiar.

Na nossa comunidade cristã, a ca-

tequese envolve mais de duzentas 

famílias. Nela se buscam várias coi-

sas: cumprir uma obrigação, ensi-

nar o caminho da fé, introduzir na 

Igreja, complementar a educação 

familiar. Ela é, em todo o caso, a 

passagem necessária para os sa-

cramentos. A língua materna faz-nos 

sentir mais em casa. Mas depois o 

que acontece? A consciência do 

«ter tudo» faz adormecer a fé, que, 

remetida à dimensão privada, difi-

cilmente se expande a todas as di-

mensões da vida.

Vivemos tempos de mudança. O 

processo de secularização avança 

e também nos afeta a nós, quer o 

queiramos quer não. A catequese 

de tradição não chega para formar 

os cristãos. Procuram-se caminhos 

de renovação da Igreja. O papa 

Francisco não se cansa de nos cha-

mar a isso.

Desde 2015, na Igreja em Bruxelas 

propõe-se um caminho novo para a 

catequese: um primeiro acolhimento 

e o despertar da fé (6-8 anos); uma 

catequese de iniciação cristã (para 

maiores de 8 anos); e uma cateque-

se de crescimento e de maturação, 

onde se enquadra a pastoral juvenil 

(a partir dos 11 anos). Os adolescen-

tes e os jovens precisam de crescer 

no seu tempo, acompanhados e 

com uma referência cristã.

Neste modelo, os sacramentos 

da iniciação cristã reencontram 

a ordem original: batismo, confir-

mação e eucaristia. Eles são, de 

facto, a base da construção cris-

tã, que é para a vida toda. A carta 

pastoral que guia esta renovação 

deixa claro que «a eucaristia é o 

cume da iniciação cristã. Se o ba-

tismo e a sua confirmação são um 

dom único de vida, uma vida em 

Jesus Cristo na força do Espírito 

Santo, é preciso que esta vida seja 

alimentada para poder desenvol-

ver-se.» (Carta Pastoral de D. Jean 

Kockerols, «Grandir ensemble 

dans la foi. Balises pour une caté-

chèse renouvelée» 2015). E o ali-

A CATEQUESE EM SAINT GILLES  
ESTÁ EM MUDANÇA

Festa da luz (abril de 2019)

mento para fazer crescer não se 

toma uma vez na vida, mas sim 

de maneira contínua e regular, se 

possível. 

Em consonância com a Igreja local, 

onde estamos, e por sentirmos a 

mesma necessidade, também nós, 

em setembro de 2019, apostámos 

na mudança que se vinha prepa-

rando. Trata-se de uma mudança 

profunda de visão e de atitude:

Os sacramentos são ponto de par-

tida e força para o caminho, que 

abre a um futuro de vida a contruir 

com Cristo, guiados pelo Espírito 

Santo;

O catequista é testemunha da fé – 

não é mestre, muito menos profes-

sor! – que acompanha os irmãos e 

irmãs no caminho, que ele próprio 

também faz, no diálogo e no respei-

to pela história e a experiência de 

cada um;

A comunidade é o contexto natu-

ral da catequese: ela é o lugar do 

encontro com Cristo vivo, lugar de 

aprendizagem do seguimento de 

Cristo e da missão, a que todos so-

mos chamados, segundo a voca-

ção específica e as etapas da vida 

de cada um;

O idioma está ao serviço da comu-

nicação: na catequese fala-se o 

português ou o francês, consoante 

a necessidade. E os materiais tam-

bém são numa língua ou noutra.

Os catequistas/animadores vão 

à frente na compreensão e no 

desejo de mudança. Os pais vão-

se apercebendo aos poucos e vão 

aderindo também. O processo vai 

ser longo, mas há frutos que já ve-

mos: o entusiasmo dos catequistas 

e a motivação das crianças, o en-

volvimento dos pais e os momentos 

em que toda a comunidade é cha-

mada a participar. Apesar da crise 

sanitária, continuamos a caminhar. 
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XVII CAPÍTULO GERAL

A Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima esteve reunida em Capítulo Geral, nos 
dias 14 a 25 de julho, no Espaço Pastoral Luiza Andaluz (EPLA) na Quinta das Tílias, Belas, Sintra, 
Portugal 

Estiveram reunidas 23 irmãs, representantes de todos os 

países onde se encontra a congregação: Angola, Bél-

gica, Brasil, Guiné-Bissau, Luxemburgo, Moçambique e 

Portugal

Os trabalhos capitulares compreendem a avaliação 

da situação atual da Congregação, a elaboração e 

aprovação do Documento Programático, que orientará 

o governo da Congregação durante os próximos seis 

anos bem como da organização do Governo da Con-

gregação.

Num feliz ambiente de partilha, de diálogo e discerni-

mento sobre a vida e missão da Congregação, foram 

apresentados relatórios da Região da Imaculada Con-

ceição, em Portugal, dos diversos países e do gover-

no-geral.

Esteve também presente, em tempo próprio, um grupo 

de leigos que trabalham nos diferentes projectos da 

congregação: Luiza Andaluz Centro de Conhecimento, 

Centro de Dinamização Juvenil, PROSOCIAL e a Coorde-

nadora Geral da Família Andaluz.
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No dia 23 foi eleita a irmã Maria de Jesus Armez Silvério para 

Superiora Geral e conhecida a Assistente Geral Mafalda 

Maria Gaudêncio Franco Leitão e no dia 24 as Irmãs Con-

selheiras Advinda Justino Ferreira Inriva, Conselheira para 

a Formação; Maria de Lourdes Lima Fernandes, Secretária 

Geral e Ana Cristina Duarte Pereira, Ecónoma Geral. 

No dia 25 foi a tomada de posse do novo Governo Geral 

da Congregação numa celebração presidida pelo Car-

deal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, estando 

presentes uma irmã de cada uma das comunidades 

em Portugal. 

Aconteceram também dois momentos significativos e 

novos no que a este acontecimento diz respeito: a possi-

bilidade de todas as comunidades estarem on-line tanto 

no início do Capítulo, como na missa de encerramento.

O lema que nos acompanhou nesta caminhada – “O 

que tenho vou dar-te” –, vai continuar a animar a vida e 

a missão de cada uma das “servas”, que têm consciên-

cia de que, como dizia a sua fundadora, “Unidas em 

Deus, embora fracas seremos uma força e essa força 

se transformará em valor ao serviço da Santa Igreja.” 

(Cova da Iria,1954).

Lugar marcante tiveram os momentos de oração, litúrgi-

ca e pessoal. A litúrgica sempre com um sabor especial 

aos diferentes países onde as irmãs estão em missão e 

que fizeram questão de trazer um pouquinho das diver-

sas culturas e áreas de missão da Congregação nesses 

países.

O espaço designado por «Jardim do Silêncio», sabo-

reando a paz que nos vem da criação, deu o seu pre-

cioso contributo. 

E também os momentos de convívio, boa disposição e 

passeio.
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Curiosidades…
Tinha combinado com a Maria Isabel Lopes 
tomarmos parte na peregrinação nacional 
a Lourdes e para lá devíamos partir em fins 
de agosto. Já tinha bilhetes comprados, as 
malas feitas e tudo em boa ordem para a 
viagem mas, na antevéspera de partir, quis ir 
a Torres Novas despedir-me das pequenitas 
da Creche que ali estavam a férias na Quin-
ta de Bom Florido (…). No regresso, na es-
tação de Santarém, meti-me numa caleche 
puxada a cavalos para subir para a parte 
de cima da cidade. Vínhamos seguindo 
pela estrada, só eu dentro do carro, quando 
o apito estridente da máquina, ao sair da 
estação, assustou os cavalos que largaram 
a grande trote, e o cocheiro não conseguia 
segurá-los. (…) foi assim que se deu um de-
sastre. O cocheiro foi atirado para longe, um 
dos cavalos quebrou os tirantes e soltou-se, 
o outro caiu e eu fui cuspida para fora da 
caleche e não sei como fiquei debaixo da 
mesma com a cabeça encostada a uma 
das rodas da frente que por Deus não me 
passou por cima. Vieram logo acudir-me 
apressadamente uns homenzitos, (…) e ou-
vi-os murmurando entre dentes: «É bem cer-
to que quem com Deus anda Deus ajuda». 
(…) Não tive de me incomodar com mais 
coisa alguma, um outro carro, que tinha saí-
do da estação menos apressado do que o 
meu, logo ali me apanhou, e os sujeitos que 
vinham dentro conhecendo-me, obrigaram-
-me a que o aceitasse e vieram pôr-me em 
casa. No dia marcado porém lá seguimos 
com a peregrinação para Lourdes, visitando 
eu no regresso a minha irmã carmelita. Deus 
seja bendito por tudo. Não sei se o inimigo 
aqui andaria metido no desastre que des-
crevo, mas se andou não ganhou grande 
coisa com isso. De facto ele não devia estar 
lá muito contente connosco pelos motivos 
seguintes: a Congregação das Servas de 
Nossa Senhora de Fátima (…), depois de 
se ter consagrado à Santíssima Virgem na 
Cova da Iria, estava já a contar numero-
sos pedidos de admissão de pretendentes, 
que nos vinham de todos os lados do país. 
(Luiza Andaluz, História da Congregação,  
pag. 102-103, Ed. Lucerna)

20 de agosto, 48.º aniversário da morte de Luiza Andaluz

SER FIEL ATÉ AO FIM

Testamento

Eu, Luiza Maria Vadre Santa Marta 

Mesquita e Melo (Andaluz), residen-

te no Largo de S. Mamede, nº1 em 

Lisboa (…), achando-me em per-

feito juízo e livre de coacção algu-

ma, resolvo fazer o meu testamento 

e disposição de última vontade, o 

que faço pela forma seguinte (…) 

declaro ser católica, apostólica ro-

mana, nesta fé tenho vivido e nela 

espero morrer, querendo que no 

meu funeral e sufrágios se observe o 

rito conforme com a minha fé, mas 

prescindindo de toda a pompa ex-

terior. Lisboa 20 de julho de 1935.

(in documentos autobiográficos pensamentos e 

consagrações, principia editora, lda. Março 2021)

EXPOSIÇÃO ITINERANTE  
DESCOBRIR LUIZA ANDALUZ
A exposição “Descobrir Luiza Andaluz” constitui uma experiência única 

no processo de aproximação a Luiza. O percurso proposto inclui a apre-
sentação em texto e imagem – fotografia, desenho, vídeo – dos princi-
pais momentos da vida da Madre, bem como o seu enquadramento 
histórico.

Visite a exposição até 6 de setembro em Albufeira, na Igreja de São 
José, em Ferreiras e no Centro Paroquial de Olhos de Água.


