Para não acabar em cinzas!
Momento formativo e orante-celebrativo.
Buscai o Senhor enquanto se deixa encontrar.
Invocai-o, enquanto está perto.
Is 55, 6
Olá filho e filha catequista!
Alegria ter a oportunidade de vir ao seu encontro, sobretudo neste tempo tão especial e propício à
oração e à experiência de Deus.
Cada vez mais estou convicto de que precisamos pregar e levar aos catequizandos, nossas
famílias e comunidades, um Deus vivo e verdadeiro, presente na vida e que caminha conosco. Precisamos
anunciar Jesus de um jeito novo. Sair da abstração e conceito e fazer chegar ao coração de todos uma
experiência real, capaz de mudar a pessoa em todas as dimensões de sua existência e, assim, mudaremos
o mundo.
Que Deus nos conceda, a todos nós catequistas especialmente, a graça de sermos cheios do
Espírito Santo e que nossa pregação seja um verdadeiro testemunho como dos Apóstolos. Podemos
verificar em Atos 3: Homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou porque fitais os olhos em nós,
como se por nossa própria virtude ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão,
Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais glorificou seu servo, Jesus (At 3, 12-13).
Por isso, para este mês quaresmal proponho uma pequena formação e um momento de oração.
Dou aqui algumas pistas, mas cada comunidade é livre para se organizar como melhor for ou
como sua realidade favorecer:
1º) Que se faça a leitura, estudo e meditação do texto. Tempo para comentários, partilha e
pequena reflexão preparada pelo catequista/coordenação.
2º) No segundo momento, a celebração mistagógica. Para isso iremos precisar:




Água benta para colocar junto à Pia Batismal;
Cinzas;
Bíblia ou lecionário;

A água deve ser colocada sob, ou dentro, da Pia Batismal. O lecionário/bíblia na mesa da Palavra
e as cinzas sob o altar da Eucaristia.
Sugiro que seja feito na Igreja, a fim de que os elementos catequéticos já presentes na arquitetura
de nossas igrejas ajudem neste processo de mistagogia e iniciação cristã. Mas, não sendo possível, sintase livre para adaptar. Pode ser feito só pelas catequistas ou extensivo as turmas de catequizandos. Pode
ser feito tudo num mesmo dia e momento, ou em dias diferentes, conforme a conveniência de cada lugar.
Não se esqueça de preparar bem o ambiente, deixar tudo pronto para favorecer bem o momento
de oração. Busque deixar o clima agradável e todos à vontade para se entregarem à oração.
Espero que seja um momento profundo de reencontro com Deus e que ajude nesse caminho de
conversão que o tempo quaresmal nos propõe.
Receba meu abraço.
Com carinho e orações.

Pe. Douglas Rodrigues Xavier

