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COMUNICAR A FÉ 

 

Comunicar. Do latim "communicare", o ato de fazer saber; tornar comum; participar; 

estabelecer ligação; unir; ligar. Desde os mais remotos tempos, o homem sentiu 

necessidade de comunicar-se com seu semelhante através de códigos, desenhos e gestos, 

mais tarde organizados em linguagem, retrato dos seus hábitos e da sua cultura. 

Vivemos hoje num mundo onde a comunicação é instantânea, mas a mesma é decodificada 

por grupos de pessoas que percebem esta comunicação de acordo com a sua cultura. 

É neste ponto que nos encontramos e devemos situar como catequistas. Uma missão, que 

nos é confiada, e que não se pode inventar de um dia para o outro. 

Exige conhecimento da doutrina, capacidade em a explicar, empatia com os outros para 

não transformar a catequese numa hora de aulas do princípio ao fim. 

As linguagens e os meios a utilizar são cada vez mais diversificados e estão ao alcance de 

todos, mas quem deseja e se compromete a comunicar a experiência cristã precisa de 

conhecer a fé que deseja transmitir, e também as regras do jogo da comunicação pública... 

A transmissão da fé é uma questão antiga, presente nos dois mil anos de vida da comunidade 

cristã, que sempre se considerou mensageira de uma notícia que lhe foi revelada e é digna 

de ser comunicada. É uma questão antiga, mas também é um tema de candente atualidade. 

Desde Paulo VI, os papas não deixaram de assinalar a necessidade de melhorar a 

transmissão da fé. 

Esta questão relaciona-se frequentemente com a “nova evangelização". Nesse contexto, 

João Paulo II afirmou que a transmissão da fé tem de ser nova "no seu ardor, nos seus 

métodos, na sua expressão".  

Trata-se, na sua perspetiva, de dar vida nova às Igrejas desmotivadas. De que modo? 

Mediante a prática da experiência cristã, pois que a evangelização deve ser testemunhada, 

inculturada, comprometida com o homem. Realmente, o Evangelho “tem de se apresentar 

como mensagem salvadora para cada geração”. 

Este é, realmente, o desafio lançado à Igreja (a cada um de nós): ser, em cada tempo, capaz 

de manifestar a proximidade de Deus; revelar a cada homem que é amado por Deus. 

Sim, somos amados por Deus, tal como proclamaram os Anjos na noite de Belém e S. Paulo 

gostava de afirmar (Carta aos Romanos 1,7). 

Como sabemos, há fatores externos, que constituem um obstáculo à difusão da mensagem 

cristã, sobre os quais é difícil influir. Mas compete-nos avançar noutros fatores que estão 

ao nosso alcance.  
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Partindo dos documentos do magistério da Igreja mais relevantes e da bibliografia essencial 

sobre a comunicação, apresentarei alguns princípios que considero elementares para a 

nossa comunicação, enquanto catequistas. 

Os primeiros referem-se à mensagem que se pretende difundir; os seguintes, à pessoa que 

comunica; e os últimos, ao modo de transmitir a mensagem. 

Características da mensagem 

1. Positiva 

Em primeiro lugar, a mensagem deve ser positiva. O público recebe vários tipos de 

informações, e toma a devida nota dos protestos e críticas. Mas colabora, sobretudo em 

projetos, propostas e causas positivas. 

A mensagem cristã tem de ser transmitida como realmente é: um sim imenso ao 

homem, à mulher, à vida, à liberdade, à paz, ao desenvolvimento, à 

solidariedade, às virtudes, aos valores… Para transmiti-la adequadamente aos outros, 

em primeiro lugar, deve ser entendida e experimentada desse modo positivo. 

Neste contexto adquirem particular valor as palavras do então Cardeal Ratzinger: “A força 

com que a verdade se impõe tem de ser a alegria, que é a sua expressão mais clara. Os 

cristãos deveriam apostar nela e nela dar-se a conhecer ao mundo”. A comunicação através 

da irradiação da alegria é a mais positiva das exposições. Sim, a alegria atrai e cativa, fascina, 

convence, é credível.  

Como podemos falar de felicidade com um semblante carregado, sisudo ou triste? Até 

podemos, mas não convencemos ninguém. 

2. Relevante 

Em segundo lugar, a mensagem deve ser relevante, significativa para quem escuta, não 

apenas para quem fala.  

Transmitir a fé não é discutir para vencer, mas dialogar para convencer. O desejo de 

persuadir sem derrotar marca profundamente a atitude de quem comunica. A escuta 

converte-se em algo fundamental: permite saber o que interessa, o que preocupa o 

interlocutor. Conhecer as suas perguntas antes de propor as respostas. O contrário de 

relevância é auto-referência: limitar-se a falar de si próprio não é uma boa base para o 

diálogo. 

E quantas vezes não nos perdemos por estas vielas e caminhos? Quantas vezes não 

colocamos o foco em nós mesmos e nos nossos feitos e não damos ao outro sequer a 

oportunidade de abrir a boca? 
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3. Clara 

Em terceiro lugar, a mensagem deve ser clara. A comunicação não é principalmente aquilo 

que o emissor explica, mas o que o destinatário entende. Acontece em todos os campos 

do saber; para comunicar é preciso evitar a complexidade argumentativa e a obscuridade 

da linguagem. Em matéria de religião também convém procurar argumentos claros e 

palavras simples. Neste sentido, seria necessário reivindicar o valor da retórica, da 

literatura, das metáforas, do cinema, da publicidade, das imagens, dos símbolos, para 

difundir a mensagem cristã. 

Muitas vezes, quando a comunicação não funciona, transfere-se a responsabilidade para o 

recetor, considera-se que os outros são incapazes de entender. Porém, a norma deve ser 

o oposto: esforçar-se por ser cada vez mais claro, até conseguir o objetivo que se pretende. 

Perguntemo-nos sobre o por quê de os nossos catequizandos se alhearam tantas e tantas 

vezes da sessão de catequese. Será só porque são irrequietos, irreverentes, distraídos? Não 

terá a ver com a nossa fastidiosa forma de comunicação? 

Se pretendemos dar-lhe a beleza da primavera, não nos esqueçamos de lhe transmitir a 

beleza que emana da vida das flores a germinar… E quantas vezes falamos apenas e só das 

folhas caídas no chão e dos ventos que sopram vorazmente e levam tudo por diante? 

Qualidades da pessoa que comunica 

1. Credibilidade 

Para que um destinatário aceite uma mensagem, a pessoa que a propõe deve merecer 

credibilidade. Assim como a credibilidade se fundamenta na veracidade e na integridade 

moral, a mentira e a suspeita anulam o processo de comunicação na sua base. A perda de 

credibilidade é uma das consequências para muitos fracassos. Como pode um catequista 

exigir a uma criança ou a um adolescente que vá à Eucaristia se ele próprio não vai?  

A catequese é uma escola de vida e não de doutrina.  Se bem explicada, é capaz de levar a 

escolhas concretas e motivadas por profunda convicção. 

Como catequistas, somos, de certa forma, responsáveis, juntamente com o pároco, pelo 

entusiasmo com que se vive a amizade com Jesus na própria comunidade paroquial. Porque 

somos testemunhas. 

2. Empatia 

O segundo princípio é a empatia. A comunicação é uma relação que se estabelece entre 

pessoas, não um mecanismo anónimo de difusão de ideias. O Evangelho dirige-se a pessoas. 

Pessoas com os seus próprios pontos de vista, os seus sentimentos e as suas emoções. 

Quando se fala de modo frio, a distância que separa do interlocutor aumenta. Uma escritora 
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africana afirmou que a maturidade de uma pessoa está na sua capacidade de descobrir que 

pode “ferir" os outros e agir em conformidade. A nossa sociedade está superpovoada de 

corações feridos e de inteligências perplexas. É necessário aproximar-se com delicadeza da 

dor física e da dor moral. A empatia não implica renunciar às próprias convicções, mas pôr-

se no lugar do outro. Na sociedade atual, convencem as respostas que sejam cheias de 

sentido e de humanidade. 

A parábola do bom Samaritano denuncia a traição quotidiana do amor em nome de muitas 

e ‘sérias razões’: “não é comigo”, “não tenho tempo”… Esta traição deu-se no passado e 

continua no presente: “ver e passar ao lado”, “seguir adiante” faz parte do nosso 

quotidiano! 

Nos gestos do Samaritano do Evangelho há toda uma revelação da misericórdia divina, uma 

irrupção do amor, feita de atenção, delicadeza e improvisação, porque o inesperado faz 

parte da vida; e, como não levava a “mala dos primeiros socorros”, fez ali o que podia. A 

intuição do amor levou-o aos primeiros gestos de compaixão que um serviço organizado 

(estalagem, no caso) haveria de completar.  

Sejamos samaritanos do outro. Ousemos parar no caminho para levantar do chão aquele 

que está caído. E quantas famílias não estão hoje caídas à beira da estrada sem que ninguém 

ouse ‘sujar’ as mãos para as levantar? 

Bento XVI, na sua primeira e programática Encíclica, diz que não: “Sempre haverá 

sofrimento que necessita de consolação e ajuda. Haverá sempre solidão. Existirão sempre 

situações de necessidade material, para as quais é indispensável uma ajuda na linha de um 

amor concreto ao próximo” (Deus caritas est [DCS], 25). 

3. Cortesia 

O terceiro princípio relativo à pessoa que comunica é a cortesia. A experiência mostra que 

nos debates públicos proliferam os insultos pessoais e as desqualificações mútuas. Nesse 

contexto, se não se dá importância aos modos, corre-se o risco de que a proposta cristã 

seja vista como mais uma das posturas radicais que está no ambiente. Mesmo correndo o 

risco de parecer ingénua, penso que convém afastar-se desta visão. A clareza não é 

incompatível com a delicadeza. 

Com delicadeza pode-se dialogar; sem delicadeza, o fracasso está garantido previamente: 

quem era partidário antes da discussão, continuará a sê-lo depois, e quem era contrário 

raramente mudará de posição. 

Mas afinal o que é a cortesia que devemos viver e com a qual devemos comunicar? 

• É a maneira como o outro/a deve ser amado/a de um modo verdadeiro. 
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• É um relacionamento de respeito, retidão e sinceridade. 

• É acolher a pessoa na sua grandeza.  

• É colocar a pessoa num acolhimento de bondade, num clima de bondade para que se 

torne uma pessoa boa. 

• É deixar transparecer uma serenidade existencial. 

• É oferecer um tratamento seguro e amável que eleva a pessoa. 

• É o cuidar as palavras. Uma palavra dita de um modo sereno e humano motiva e recupera 

o humano. 

• A cortesia é uma virtude tipicamente cristã! 

À importância da mensagem, da pessoa que comunica e o modo de comunicar 

acrescento o princípio da caridade. 

Recordemos que nos primeiros séculos, a Igreja expandiu-se de forma muito rápida porque 

era uma comunidade acolhedora, onde era possível viver uma experiência de amor e 

liberdade. Os católicos tratavam o próximo com caridade, cuidavam das crianças, dos 

pobres, dos idosos, dos enfermos. Tudo isso se converteu num ímã de atração irresistível. 

A caridade é o conteúdo, o método e o estilo da comunicação da fé; a caridade converte a 

mensagem cristã em algo positivo, relevante e atrativo; proporciona credibilidade, empatia 

e amabilidade às pessoas que comunicam; e é a força que permite atuar de forma paciente, 

integradora e aberta. Porque o mundo em que vivemos é também com demasiada 

frequência um mundo duro e frio, onde muitas pessoas se sentem excluídas e maltratadas 

e esperam a luz e o calor. Neste mundo, o grande argumento dos católicos é a caridade. 

Graças à caridade, a evangelização é sempre e verdadeiramente nova. 

“A caridade é paciente, a caridade é benigna; não é invejosa, não é altiva nem orgulhosa; 

não é inconveniente, não procura o próprio interesse; não se irrita, não guarda 

ressentimento; não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade; tudo desculpa, 

tudo crê, tudo espera, tudo suporta”. (1 Cor 13, 4-7) 

 

Algumas pistas para a nossa missão evangelizadora de catequistas 

Como catequistas, somos chamados e enviados a semear a semente do Evangelho em 

corações em crescimento, necessitados de uma bussola e de um guia para a existência. 

E, por isso mesmo, há algumas doenças do catequista de que nos devemos proteger, para 

poder desempenhar com serenidade o ministério de introdução à vida de fé dos irmãos 

que a Igreja nos confia. 
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-Pregamos Cristo, morto e ressuscitado por Amor 

Paulo afirma (I Cor 1, 21-22): “nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus 

e loucura para os gentios. Mas, para os eleitos (...) Cristo é o poder e a sabedoria de Deus”.  

O Apóstolo acrescenta, aliás, na mesma Carta, que foi ter com os Coríntios para lhes 

anunciar “o testemunho de Cristo”, julgando não saber coisa alguma, a não ser Cristo 

crucificado.  

-Realmente, somos enviados como testemunhas… 

Falamos do que vimos e ouvimos, pois para isso somos enviados: “Ide…” 

“Vinde ver; encontrei”… (Samaritana).  

Ser testemunha significa aceitar o compromisso de fazer da nossa vida cristã um ponto de 

partida para a descoberta da pessoa de Cristo. 

-Propomos, não impomos.  

Não queimamos as cidades que não O acolherem; regamo-las com as nossas lágrimas 

desconsoladas, tal como Jesus lamentou o alheamento de Jerusalém (“Jerusalém, Jerusalém, 

quantas vezes eu quis te abraçar...”) 

A este propósito, volto a citar S. Paulo na Carta aos Romanos (14,1): “Ao que é fraco na 

fé, fazei-lhe bom acolhimento, sem discutir as suas opiniões”. 

-Semeamos esperança no coração de quem procura. 

Às vezes queremos semear e colher no mesmo dia ou, no mínimo, na mesma semana ou 

mês; e, assim, esquecemos a paciente ternura de Deus que espera o amadurecimento dos 

tempos. 

Já reparamos como Jesus não quebra a cana fendida nem sopra violentamente sobre a 

torcida fumegante?... O sopro violento apaga a fragilidade da chama. Vejamos, isso sim, 

como elogia os passos, as tentativas, o esforço: “Não estás longe do Reino…”; “Quero 

misericórdia…”. 

-Somos missionários da Vida e da Alegria 

Jesus declara que veio para que todos tenham Vida em abundância e, em cada um, seja 

completa a alegria. Nós esquecemos as manhãs da ressurreição, vivemos frequentemente 

um cristianismo viúvo… Que fizemos à alegria de nos sabermos salvos? Alguém tem mais 

razões de esperança do que nós? 
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A linguagem 

Como “dizer” hoje este Cristo Vivo? Que linguagem utilizar? 

- Jesus potenciou a comunicação através de atitudes vitais profundas, fugindo das afirmações 

abstratas, incapazes de apresentar um Deus vivo. Isto contrasta com a nossa 

evangelização/comunicação que teimamos em fazer mais pelo que dizemos do que pelo que 

somos. 

- Serviu-se de uma linguagem situada, incarnada na proximidade vital - ensinando-nos a ter 

consciência dos tempos, dos lugares e das estruturas; ensinando-nos a descentralizar, a 

"desconcentrar" (espaços e pessoas). Seria interessante verificar se alguns projetos não 

falham precisamente porque estão apenas centrados nos interesses, gostos e perspetivas 

de um grupo, de uma pessoa… 

- Provocou o que hoje chamamos "feedback", estimulando a reflexão e a resposta (“Que vos 

parece?...”) - contrariando a nossa fuga ao diálogo e o marcado gosto pela "paz" que nos 

dão os recetores/repetidores mecânicos, que tiram o chapéu e levam, juntamente, a cabeça. 

- Longe de apenas querer informar, procurou a comunhão, partiu ao encontro - dizendo-nos 

que, também nós, temos hoje de pensar nos "outros" da Igreja, que alguém retratou assim: 

“os descrentes e marginalizados; os que se afastaram da comunhão eclesial em virtude de 

alguma irregularidade sacramental; os que - usando uma expressão emprestada - fazem 

filigranas dialéticas para explicar que são cristãos, mas não são católicos, ou, então, dizem-

se católicos mas não praticantes. Assim como os que amam Jesus Cristo, mas recusam a 

Igreja; ou até aceitariam a Igreja se não tivesse padres, ou, ao menos, se não tivesse o padre 

fulano... ou aquele catequista…”. 

- Desafiando a crescer na liberdade e desejando suscitar o dinamismo das consciências, 

Jesus não doutrinou - como tantas vezes procuramos fazer, com consequentes mal-

entendidos no que respeita ao conteúdo, à qualidade da informação e à objetividade. 

- Respeitador, ouviu as opiniões alheias, sem calar as Suas - tal como hoje não nos pede que 

sejamos cegos, surdos ou mudos - ainda que sem sensacionalismos, autoflagelação ou 

complexos, perante as pegadas trôpegas dos nossos caminhos cristãos... 

Não ter medo – eis uma palavra de ordem, que não colide com o que acima afirmei: 

propomos e não impomos. Um cristão, um catequista envergonhado, atemorizado, que não 

aceite ser apontado como minoria, não pode proclamar a graça de crer …porque já não 

crê!... E, se não crê, como pode comunicar a fé? 
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Fica a interrogação que nos deve desinstalar para encontrarmos o caminho de retorno à 

clareza e simplicidade do Evangelho. 

 


