A Santa Sé

CARTA DO PAPA JOÃO PAULO II
AO ARCEBISPO DE FRIBURGO
POR OCASIÃO DO CONGRESSO DE CATEQUESE

Venerável Irmão Oskar Saier
Arcebispo de Friburgo
Saúdo de todo o coração no Senhor os participantes no Congresso de catequistas deste ano a
decorrer em Friburgo: Bispos, sacerdotes, demais ministros e leigos, bem como quantos se
empenham numa transmissão viva da fé no vosso país. Dirijo igualmente uma saudação sincera
ao numeroso grupo de convidados vindos de outros países.
O lema do vosso Congresso sublinha precisamente aquilo que está hoje em jogo na transmissão
da fé. Com efeito, aprender a crer de tal modo que a fé penetre e conduza a vida, só é possível
num contacto vivo com uma comunidade de fiéis. Somente através desta concreta convivência
podem crescer na fé os que entram na Igreja.
Graças a Deus, existem no vosso país muitas pessoas que colaboram na importante tarefa de
transmitir a fé às novas gerações e em geral a todos os homens que procuram Deus. Penso nos
professores de religião nas diversas escolas, e em tantos outros que trabalham gratuitamente na
catequese paroquial, bem como nas educadoras da infância, nos responsáveis pela pastoral
juvenil, sobretudo nos pais.
Felicito-vos pelo vosso esforço em criar um fraterno entendimento e uma autêntica colaboração
nos diversos domínios. Seria de facto um impedimento ao vosso trabalho se fosse consumida
ainda que apenas uma pequena parte do vosso esforço, numa recíproca oposição priva da
necessária solidariedade ou feita de desconfiança. O mundo e os homens precisam da ajuda do
vosso comum testemunho de fé.
Esforçai-vos por manter um respeito mútuo, um acordo interno e uma eficaz colaboração. O
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trabalho catequético no vosso país tornar-se-á deste modo fonte de um comum enriquecimento e
de uma frutuosa renovação, em união com os vossos Bispos e com toda a Igreja.
No vosso trabalho comum do ensino catequético, não esqueçais vós próprios que podeis
aprender muito com as crianças e os jovens, sobretudo pela simplicidade com a qual muitos
descobrem a novidade do Evangelho. Com eles, também vós podereis sentir e crescer o fervor no
vosso coração. Com efeito, é o próprio Ressuscitado que está presente nas crianças e nos jovens
que convosco caminham, mesmo nos momentos em que vos sentis mais cansados, tanto pelas
dificuldades do trabalho, como pela aparente falta de êxito.
Desejo e peço à Igreja no vosso país o mesmo que desejei no documento sobre a catequese que
escrevi a toda a Igreja: "Que a presença do Espírito Santo, por intercessão de Maria, dê à Igreja
um renovado, vigor no trabalho catequético, tão essencial" (n. 73). Que os trabalhos do presente
Congresso catequético possam constituir a este respeito um valioso contributo. Para isso imploro
do Senhor para todos os participantes a sua iluminante, e fortalecedora assistência, e concedo de
todo o coração a minha especial Bênção Apostólica.

Vaticano, 14 de Maio de 1983
JOÃO PAULO PP. II
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