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Apresentação

Aqui está mais um subsídio que o Padre Humberto 
Robson de Carvalho oferece para a formação de nossos 
catequistas. Em linguagem simples e concisa, como é de 
seu estilo, apresenta os principais elementos que com-
põem a espiritualidade do catequista.

É um texto ao mesmo tempo válido e acessível a to-
dos. Ajudará certamente o catequista e outros agentes de 
pastoral no aprofundamento dessa dimensão tão impor-
tante de suas vidas. 

De fato, como sempre na Igreja, a transmissão da 
fé se dá mais por testemunho e vivência do que por ensi-
no e doutrinação. Para o catequista que está procurando 
despertar em seus catequizandos o encontro e a adesão 
pessoal a Jesus Cristo e ao seu Evangelho, é vital dar tes-
temunho vivo e atraente daquilo que está querendo co-
municar.

Isso se torna mais necessário ainda em nossos tem-
pos do que no passado, quando todo ambiente familiar, 
comunitário, paroquial e até social facilitava a comunica-
ção da mensagem do Evangelho. Hoje o catequista pre-
cisa viver fortemente a Boa-Nova de Jesus Cristo se quer 
que seus catequizandos realmente sejam iniciados na fé.

Neste livro, o autor apresenta sinteticamente os 
grandes temas da vida cristã em sua prática cotidiana. 
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Salienta de um modo especial o relacionamento com a 
pessoa de Jesus em seu Mistério Pascal de morte e ressur-
reição, a importância da Palavra de Deus, a centralida-
de da Eucaristia e da oração, a necessidade da contínua 
conversão e da busca de aperfeiçoamento. Inspirado no 
Sistema Preventivo de Dom Bosco, não deixa de assinalar 
também a alegria e o otimismo próprios de todo discípu-
lo de Jesus. Por fim, o catequista tem de beber do próprio 
poço, ou seja, precisa buscar em sua missão de educador 
da fé o alimento da própria espiritualidade.

Coroando tudo está a presença da Mãe do Senhor, 
a educadora por excelência de Jesus em sua humanidade: 
ela é exemplo para todo catequista que quer “guardar 
todos esses acontecimentos em seu coração” (cf. Lc 2,51) 
para ver seus catequizandos progredirem “em idade, sa-
bedoria e graça, diante de Deus e dos homens” (cf. Lc 
2,52).

 Pe. Luiz Alves de Lima, sdb
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