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“Miserando atque Eligendo”, o lema de Papa Francisco, será o tema que
orientará o Jubileu dos Catequistas
03-11-2015 PCPNE

No dia 15 de Outubro, reuniram-se na sede do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova
Evangelização os membros do grupo de trabalho do Jubileu dos Catequistas. O evento, agendado
no âmbito do Ano da Misericórdia, terá lugar em Roma de 23 a 25 de Setembro de 2016. O objectivo
do evento, além de dar a oportunidade aos participantes de receber a Indulgência Jubilar, pretende
recordar que a catequese e a educação religiosa - realizada pelos catequistas, professores de
religião e educadores - é a primeira das obras de misericórdia espirituais: “ensinar os ignorantes”. O
Papa, na Misericordiae vultus, convida a contemplar e a pôr em prática estas obras de Misericórdia
durante o Jubileu. A catequese, na verdade, é uma obra de misericórdia, porque aproxima aqueles
que não conhecem Deus e ajuda aqueles que já O conhecem a amá-lo e a conhecê-lo ainda mais.

A agenda da reunião centrou-se na definição final do programa e na planificação das várias
actividades. A definição do programa foi inspirada pelo lema do pontificado de Papa Francisco
“Miserando atque eligendo” (olhou-o com amor e escolheu-o), que se refere a uma das homilias de
São Beda o Venerável, Sacerdote (Hom 21 ;. CCL 122, 149-151), onde se narra o chamamento de
Jesus ao Apóstolo São Mateus.

Neste quadro, o Jubileu dos catequistas começará na tarde do dia 23 de Setembro com uma
catequese sobre a vocação de S. Mateus. Os participantes serão distribuídos segundo as línguas
em várias igrejas do centro de Roma. Junto da igreja de São Luís dos Franceses, os peregrinos
serão convidados a contemplar a misericórdia divina através de uma das pinturas mais famosas
do mundo que retrata a Vocação de São Mateus, localizada na Capela Contarelli dessa mesma
igreja. A obra faz parte de uma série de pinturas sobre São Mateus Evangelista, que foram feitas
por Caravaggio entre 1599 e 1600.
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No dia seguinte, nas várias igrejas Jubilares, os catequistas terão a oportunidade de se preparar
para a peregrinação que os conduzirá à Porta Santa da Basílica de São Pedro. Está prevista para
estes momentos a adoração eucarística, a oração e a lectio divina. Haverá também a possibilidade
de celebrar o sacramento da Reconciliação durante todo o evento. Na peregrinação para a Porta
Santa, os participantes poderão admirar alguns dos rostos de santos e beatos catequistas mais
conhecidos, através dos quais se manifesta a misericórdia de Deus. Na tarde, o programa conclui-
se com as Vésperas na Basílica de São João de Latrão que iniciarão com alguns testemunhos de
catequistas provenientes de situações particularmente difíceis.

No Domingo às 10h00, na Praça de São Pedro, o Santo Padre Francisco presidirá à Santa Missa,
com a qual se concluirá o Jubileu dos Catequistas.

Nos próximos dias será publicado o programa final do Jubileu. Para participar será possível, a partir
de meados de Novembro, registar-se no site oficial do Jubileu www.im.va.


