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O Papa Francisco decidiu instituir o minis-
tério de catequista, na Igreja Católica, atra-
vés da carta apostólica (Motu Proprio) 
‘Antiquum ministerium’, publicado pelo 
Vaticano. O Papa Francisco escreveu que 
depois de ter ponderado todos os aspetos, 
em virtude da autoridade apostólica, insti-
tuiu o ministério laical de catequista. Ain-
da hoje, há muitos catequistas competen-
tes e perseverantes que estão à frente de 
comunidades em diferentes regiões, reali-
zando uma missão insubstituível na trans-
missão e aprofundamento da fé. A decisão 
diz respeito a homens e mulheres que não 
pertencem ao clero nem a institutos reli-
giosos, reconhecendo de forma estável o 
serviço que prestam na transmissão da fé, 
desempenhado de maneira laical como 
exige a própria natureza do ministério. 
Convém que, ao ministério instituído de 
catequista, sejam chamados homens e 
mulheres de fé profunda e maturidade 
humana, que tenham uma participação 
ativa na vida da comunidade cristã, sejam 
capazes de acolhimento, generosidade e 
vida de comunhão fraterna, recebam a 
devida formação bíblica, teológica, pasto-
ral e pedagógica para ser solícitos comuni-
cadores da verdade da fé e tenham já 
maturado uma prévia experiência de cate-
quese. O Papa assinala que o ministério 
laical como o de catequista imprime uma 
acentuação maior ao empenho missionário 
típico de cada um dos batizados, convidan-
do as comunidades católicas a rejeitar 
qualquer tentativa de clericalização. A car-
ta apostólica ‘Ministério Antigo’ refere que 
o catequista deve estar ao serviço pastoral 
da transmissão da fé que se desenvolve 

nas suas diferentes etapas, desde o primei-
ro anúncio à formação permanente, pas-
sando pela preparação para os sacramen-
tos da iniciação cristã (Batismo, Confirma-
ção e Eucaristia). Francisco recorda que, 
em 1972, o Papa São Paulo VI adaptou os 
ministérios de Leitor e Acólito, pedindo às 
Conferências Episcopais para promover 
outros ministérios, entre os quais o de 
catequista, como reconhecimento da pre-
sença de leigos e leigas que, em virtude do 
seu Batismo, se sentem chamados a cola-
borar no serviço da catequese. Esta pre-
sença torna-se ainda mais urgente nos 
nossos dias, devido à renovada consciência 
da evangelização no mundo contemporâ-
neo e à imposição duma cultura globaliza-
da, que requer um encontro autêntico com 
as jovens gerações, sem esquecer a exigên-
cia de metodologias e instrumentos criati-
vos que tornem o anúncio do Evangelho 
coerente com a transformação missionária 
que a Igreja abraçou. O Papa adianta que o 
ministério exige um devido discernimento 
por parte de cada bispo diocesano e deve 
ser assumido, publicamente, através de um 
rito de instituição – atualmente a ser pre-
parado pela Congregação para o Culto 
Divino e a Disciplina dos Sacramentos 
(Santa Sé). “Convido, as Conferências Epis-
copais a tornarem realidade o ministério 
de catequista, estabelecendo o percurso 
formativo necessário e os critérios norma-
tivos para o acesso ao mesmo, encontran-
do as formas mais coerentes para o serviço 
que estas pessoas serão chamadas a 
desempenhar em conformidade com tudo 
o que foi expresso por esta Carta Apostóli-
ca”, escreve o Papa Francisco.  

Papa Francisco institui o “Ministério de Catequista” 
Ofertórios Consignados 

Neste fim de semana, os ofertórios das mis-
sas são para os Meios de Comunicação Social 

MAIO 2021           INFORMAÇÕES 

Domingo - 16  09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
VII Domingo 11.00h    Missa na Igreja Paroquial 

da Páscoa 
Solenidade da  

    Inauguração do Monumento Pórtico Gótico da Antiga Igreja Paro-
quial da Benedita  

Ascensão do  12.30h    Baptismo 
Senhor  18.30h    Missa na Igreja Paroquial 

3ª Feira - 18 21.15h    Reunião de catequistas Say Yes 
5ª Feira -  20 10.00h    Reunião do clero da Vigararia em Alcobaça 

 17.30h    Missa na Igreja Paroquial - ao encargo da Ribafria 
 19.30h    Missa na Igreja Paroquial 
 21.30h    Celebração para os catequizandos do Say Yes na Igreja   
Domingo - 23  09.00h    Missa na Igreja Paroquial 

Domingo de 
Pentecostes 

11.00h    Missa na Igreja Paroquial - com Celebração da Iniciação Cristã 
dos Catecúmenos (Baptismo, Crisma e Primeira Comunhão) 

 18.30h    Missa na Igreja Paroquial 

 

* Missa ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feira às 08.30h,  e à 3º feira às 19h 

* Atendimento de Reconciliação, após a Missa de 3ª a 6ª feira. 
* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h e das 15h às 18h 

Sábado -  22 09.30h    Encontro do 1º grupo de crianças da 1ª Comunhão na Igreja  
 11.00h    Encontro do 2º grupo de crianças da 1ª Comunhão na Igreja 

Liturgia do próximo Domingo:   Domingo de Pentecostes - 23 Maio 
  

       * Act 2, 1-11       * Sl 103      * 1 Cor 12, 3b-7 .12-13       * Jo 20, 19-23 
 

Na primeira leitura e no Evangelho, com figuras diferentes, é-nos apresentada 
a descida do Espírito Santo. As narrativas de S. Lucas e S. João completam-se 
reciprocamente e pretendem ensinar que o Espírito é a nova Lei, é a força que 
do íntimo do coração impulsiona o homem ao cumprimento do dever.  O Espírito é fonte 
de unidade (derruba todas as barreiras) e, onde quer que chegue, elimina o pecado.            
A segunda leitura destaca uma consequência desta presença do Espírito numa comunida-
de: cada membro é enriquecido por dons, provindos do único Espírito, dons que não 
podem criar competição, mas devem servir para promover a unidade.                     F. Armellini 

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO DA BENEDITA     
Rua do Centro Comunitário -   2475-202 BENEDITA                 Tel. do Cartório: 262929113       

 e-mail: paroquiadabenedita@gmail.com        Internet: www.paroquiabenedita.pt 

RECOLHA DE ALIMENTOS 
O Agrupamento de Escuteiros da Benedita, está a recolher alimentos para os necessita-
dos. Quem quiser contribuir poderá entregar nas eucaristias ou no cartório Paroquial.  

Ofertórios Consignados 
Neste fim de semana, os ofertórios das 
missas são para o Apostolado dos Leigos 


