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Queridos irmã os e irmãs,
Hoje gostaria de i ntroduzir o novo ciclo de ca tequeses, que se desenvolve ao lonto de
todo o Ano da fé, recém-iniciado, e qu e int er rompe — durante este período — o ciclo
dedicado à escol a da oração. Mediante a Car ta Apostólica Porta Fidei proclamei este An o
especial, preci samente para que a Igr eja r en ove o entusiasmo de crer em Jesus Cristo ,
único Salvador do mundo, reavive a alegr ia d e percorrer o caminho que nos indicou e
testemunhe de modo concreto a força tr ansfo rmadora da fé.
A c elebração do cinquentenário da inaugura ção do Concílio Vaticano II é uma ocasião
importante para volt ar para Deus, a fim de ap rofundar e viver com maior coragem a pró pria
fé, par a fortalecer a pertença à Igreja, «m est ra em humanidade» que, através do anún cio
da Palavr a, d a cel ebração dos Sacram en tos e das obras de caridade, nos orienta pa ra
encontrar e conhecer C risto, verdadeir o Deu s e verdadeiro homem. Trata-se do encon tro
não com um a idei a, nem com um project o de vida, mas com uma Pessoa viva que n os
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transfor ma em profundidade a nós mesm os, r evelando-nos a nossa verdadeira identida d e
de filhos de Deus. O encontro com Cr ist o r en ova os nossos relacionamentos huma nos,
orientando-os no dia-a-dia para uma maior solidariedade e fraternidade, na lógica do
amor. T er fé no S enhor não é algo que in teressa unicamente à nossa inteligência, a o
campo do sab er i ntel ectual, mas é uma mudança que compromete a vida, a totalid a de
do nosso ser: sentimento, coração , in teligência, vontade, corporeidade, emoçõe s e
relacionamentos humanos. Com a fé mu da ver dadeiramente tudo em nós e para nós, e
revela-se com clareza o nosso destino f ut ur o, a verdade da nossa vocação no interior da
história, o sent ido da vi da, o gosto de ser m os peregrinos rumo à Pátria celeste.
Mas — pergunt emo-nos — a fé é verdadeir ame nte a força transformadora da nossa vida,
na minha vida? Ou então é apenas um d os elementos que fazem parte da existência, sem
ser aquele determinante, que a abrange t ot almente? Com as catequeses deste Ano d a
fé gostaríamos de percorrer um caminh o pa ra fortalecer ou reencontrar a alegria da fé,
compreendendo que ela não é algo d e alh eio, separado da vida concreta, mas é a sua
alma. A fé num Deus que é amor, e q ue se f ez próximo do homem, encarnando e doan dose a si m esmo na cruz para nos salvar e re ab rir as portas do Céu, indica de modo lumin o so
que a plenitude do homem consiste u nicame nte no amor. Hoje é necessário reiterá -lo
com clareza, enquanto as transform açõ es cu lturais em curso mostram com frequê ncia
tantas form as de barbárie, que passam sob o sinal de «conquistas de civilização»: a fé
afirma que nã o há humanidade autênt ica , a não ser nos lugares, nos gestos, nos temp os
e nas for mas como o homem é anima do pelo amor que vem de Deus, se expressa co mo
dom, se m ani fest a em relações ricas de amo r, de compaixão, de atenção e de serviço
abnegado ao próximo. Onde existe domí nio, posse, exploração, mercantilização do ou tro
por egoísmo próprio, onde há arrogância do e u, fechado em si mesmo, o homem torna-se
pobre, degradado, desfi gurado. A fé crist ã, la boriosa na caridade e forte na espera nça,
não limita m as humani za a vida, aliás, to rna-a plenamente humana.
A fé é o acolhimento desta mensagem tr an sformadora na nossa vida, o acolhimento d a
revelação de Deus, que nos faz conhecer q uem Ele é, como age, quais são os se u s
desígnios para nós. Sem dúvida, o mist ér io de Deus permanece sempre além dos no ssos
conceitos e d a nossa razão, dos no ssos rito s e das nossas preces. Todavia, com a
revelação é o próprio Deus quem se a ut ocomunica, se descreve, se torna acessível. E
nós tornamo-n os capazes de ouvir a sua Palavr a e de receber a sua verdade. Eis, pois, a
maravilha da fé: Deus, no seu amor, cr ia em nós — através da obra do Espírito San to —
as condições adequadas para que possam os reconhecer a sua Palavra. O próprio De us,
na sua vontade de se manifestar, de ent rar e m contacto connosco, de se fazer presente na
nossa história, torna-nos capazes de o ou vir e acolher. São Paulo exprime-o assim, co m
alegria e reconheci mento: «Nós não cessamo s de dar graças a Deus, porque recebestes a
palavra de De us, que de nós ouvistes, e porq ue a acolhestes não como palavra de homens,
mas como aquilo que realmente é, pa lavr a de Deus, que age eficazmente em vós, fiéis» (1
Ts 2, 13).
Deus r evelou -se mediante palavras e ob ras e m toda uma longa história de amizade co m
o homem , qu e culmina na Encarnação do Filho de Deus e no seu Mistério de Mo rte e
Ressurreição. Deus não só se revel ou n a história de um povo, nem falou só por me io
dos Profetas, mas atravessou o seu Céu p ar a entrar na terra dos homens como homem,
para que pudéssemos encontrá-lo e o uvi- lo. E de Jerusalém o anúncio do Evange lh o
da salvação p ropagou-se até aos confins d a terra. A Igreja, nascida do lado de Cristo ,
tornou- se portadora de uma esperança n ova e sólida: Jesus de Nazaré, crucificad o e
ressuscitado, S alvador do mundo, que est á sentado à direita do Pai e é Juiz dos vivo s e
dos m ortos. Este é o kerigma, o anúncio centr al e impetuoso da fé. Mas desde o in ício
levantou o probl ema da «regra da fé », ou seja, da fidelidade dos crentes à verdade do
Evangelho, na qual permanecer firmes, à verd ade salvífica sobre Deus e sobre o homem,
que se deve conservar e transmitir. Sã o Pa ulo escreve: «Recebereis a salvação, se o
mantiverdes [ o Evangel ho] como vo-lo anuncie i. Caso contrário, em vão teríeis abraça d o
a fé» (1 Cor 15, 2).
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Mas onde encontramos a fórmula essencia l d a fé? Onde encontramos as verdades que n os
foram fielm ent e transmitidas e que co nst it uem a luz para a nossa vida diária? A resp osta
é s imples: no Credo, na Profissão de Fé, ou Símbolo da Fé, nós relacionamo-nos co m o
acontecimento origi nário da Pessoa e da Histó ria de Jesus de Nazaré; torna-se concre to
quanto o A póstol o das nações dizia aos cristã os de Corinto: «Transmiti-vos primeirame nte
o que eu mesmo tinha recebido: que Cr ist o morreu pelos nossos pecados, segund o as
Escrituras; fo i sepult ado e ressuscitou ao te rceiro dia» (1 Cor 15, 3-4).
Ainda hoje te mos necessidade que o Cre do seja melhor conhecido, compreendid o e
pregado. Sobret udo, é importante que o Cr edo seja, por assim dizer, «reconhecid o ».
Com efeito, conhecer poderia ser algo sim ple smente intelectual, enquanto «reconhece r»
quer significar a necessidade de de scob rir o vínculo profundo entre as verdades q ue
professamos no Credo e a nossa existê ncia quotidiana, para que estas verdades sejam
deveras e concretamente — como semp re f or am — luz para os passos do nosso viver,
água que r ega a aridez do nosso caminho, vida que vence certos desertos da vida
contempor âne a. No C redo insere-se a vida m oral do cristão, que nele encontra o seu
fundamento e a sua justificação.
Não é por acaso que o Beato João Paulo II quis que o Catecismo da Igreja Católica,
norma segura para o ensinamento da f é e fo nt e certa para uma catequese renovada , se
inspirasse no C redo. Tratava-se de con firma r e conservar este núcleo fulcral das verda d es
da fé, com uni cando-o numa linguagem m ais in teligível aos homens do nosso tempo, a nós.
É um dever da Igreja t ransmitir a fé, co municar o Evangelho, a fim de que as verd ade s
cristãs sejam luz das novas transform açõ es culturais, e os cristãos se tornem cap azes
de explicar a razão da sua esperança (cf . 1 Pd 3, 14). Hoje, vivemos numa socied a de
profundamente t ransformada, também em re lação a um passado recente, e em movimento
contínuo. Os processos da secularizaçã o e de uma difundida mentalidade niilista, em
que tudo é relativo, marcaram profu nd am ente a mentalidade comum. Assim, a vid a é
muitas vezes levada com superficialidade, sem ideais claros nem esperanças sólid as,
no contexto de vínculos sociais e fam iliare s fluidos, provisórios. Sobretudo as nova s
gerações não são educadas para a busca da verdade e do sentido profundo da existên cia ,
que ultrapasse o contingente, para a e stabilidade dos afectos, para a confiança. A o
contrário, o relat ivi smo leva a não ter p on tos firmes, suspeita e volubilidade provocam
rupturas nos rel acionamentos humanos, enquanto a vida é vivida com experiências q u e
duram pouco, sem assunção de responsabilid ade. Se o individualismo e o relativismo
parecem domi nar o espírito de muitos cont em porâneos, não se pode dizer que os crente s
permanecem tot almente imunes a estes pe rig os, que devemos enfrentar na transmissão d a
fé. A sondagem reali zada em todos os Continentes, em vista da celebração do Sínodo dos
Bispos sobre a Nova E vangelização, evidencio u alguns: uma fé vivida de modo passivo e
privado, a rejeição da educação para a fé, a ruptura entre vida e fé.
Muitas vezes o crist ão não conhece nem sequer o núcleo central da própria fé cató lica,
do Credo, de modo a deixar espaço a um certo sincretismo e relativismo religio so ,
sem clareza sobre as verdades nas q ua is cr er e sobre a singularidade salvífica d o
cristianismo. H oje não está muito d ist an te o risco de construir, por assim dizer, u ma
religião personal izada. Ao contrário, t em os qu e voltar para Deus, para o Deus de Je sus
Cristo, temos que redescobrir a men sag em d o Evangelho, fazê-lo entrar de modo ma is
profundo nas nossas consciências e na vida q uotidiana.
Nas catequeses deste Ano da fé gost ar ia d e oferecer uma ajuda para percorrer este
caminho, para retomar e aprofundar as ver da des centrais da fé sobre Deus, o homem, a
Igreja e toda a reali dade social e cósmica , m editando e ponderando sobre as afirmaçõ e s
do Credo. E gost aria que fosse clara qu e e stes conteúdos ou verdades da fé (fides qu ae )
se r elacionam directamente com a nossa vida; exigem uma conversão da existên cia,
que dá vida a um novo modo de crer em Deus (fides qua ). Conhecer Deus, encontrá -lo,
aprofundar os t raços da sua Face põe em jog o a nossa vida, pois Ele entra nos dinamismo s
profundos do ser humano.
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Possa o caminho que percorreremos est e Ano fazer-nos crescer todos na fé e no amor a
Cristo, para que aprendamos a viver, na s opções e gestos quotidianos, a vida boa e be la
do Evangelho. Obri gado!

Saudação
Dou as boas-vi ndas aos grupos de visita nt es do Brasil e demais peregrinos de líng u a
portuguesa. Agradeço a vossa presença e de sejo que este Ano possa ajudar-vos a cresce r
na fé e no amor a C risto, para que apre nd ais a viver a vida boa e bela do Evangelho. De
coração, a todos abençôo. Obrigado!
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