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VATICANO - AUDIÊNCIA COM O PAPA: TAREFA PRIMÁRIA DOS BISPOS E
PRESBÍTEROS É EDIFICAR A IGREJA MEDIANTE O ANÚNCIO DA PALAVRA
DE DEUS E O ENSINAMENTO CATEQUÉTICO
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – “ Como primeiro catequista na comunidade, o presbítero, especialmente
quando pároco, é chamado a ser o primeiro fiel e discípulo da Palavra de Deus, e a dedicar um assíduo zelo no
discernimento e acompanhamento das vocações para o serviço catequético. Como “catequista dos catequistas”,
não pode não preocupar-se de sua formação espiritual, doutrinal e cultural. em uma perspectiva de comunhão, o
sacerdote será sempre consciente que o ministério de catequista do Povo de Deus lhe deriva de seu bispo, o qual
está ligado indissoluvelmente ao sacramento da Ordem e de quem recebeu o mandato de pregar e de ensinar”.
Assim afirmou o Santo Padre João Paulo II recebendo em audiência, quinta-feira, 8 de maio, os participantes do
Congresso “ A tarefa dos Presbíteros na Catequese na Europa”, promovido pelo Conselho das Conferências
Episcopais da Europa.
“Ide por tudo o mundo e anunciai o evangelho a toda a criatura” (Mc 16,15) – prosseguiu o Santo Padre. este
mandamento do Senhor é dirigido a cada batizado, mas representa para os Bispos e os sacerdotes “o principal
dever”. Como cristo bom Pastor, o presbítero é solicitado a ajudar a comunidade para que viva em uma tensão
missionária permanente. a catequese em família, no mundo do trabalho, na escola e na Universidade através dos
meios de comunicação e as novas linguagens envolve presbíteros e leigos, paróquias e movimentos. Todos são
chamados a cooperar com a nova evangelização, para manter e revitalizar as comuns raízes cristãs. A fé cristã
representa o mais rico patrimônio cujo o povo europeu pode atingir para realizar o seu verdadeiro progresso
espiritual, econômico e social.(S.L) (Agência Fides 9/5/2003 – linhas: 20; palavras: 281)
> LINKS
O texto integral do discurso do Santo Padre, em italiano, está em nosso site:
http://www.fides.org/ita/magistero/2003/udienza_cceeeu090503.html:
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