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O nosso Papa Emérito Bento 
XVI em sua Carta Apostólica 
Porta Fidei proclamou o Ano 
da Fé de 11 de outubro de 2012 
(data do 50º aniversário da 
abertura do Concílio Vaticano 
II)(20 anos da promulgação 
do  Catec ismo da  Ig re ja 
Católica) a 24 de novembro 
de 2013, Festa de Cristo Rei 
do Universo. Traçou o objetivo 
deste Ano convidando a Igreja 
a reapresentar ”a força e a 
beleza da Fé” e nos adverte 
que atravessar a porta que nos 
leva à Fé implica iniciar um 
caminho que dura a vida inteira. 
Foi a partir da profissão de Fé 
de Pedro que Jesus anunciou 
a edificação da Igreja – a Fé 
é à base da ação da Igreja. O 
Ano da Fé está sendo uma 
oportunidade para avançarmos 

em águas mais profundas, 
o r ien tados  pe la  Pa lavra 
fecunda e salvadora de Jesus, 
nosso Senhor. Um convite 
para a autêntica e renovada 
conversão ao ÚNICO Salvador 
do Mundo. A Fé cresce quando 
é vivida como experiência de 
AMOR RECEBIDO e quando é 
comunicada como experiência 
da GRAÇA E DA ALEGRIA e 
isso acontece quando estamos 
reunidos em Comunidade 
ao redor da Palavra e da 
Eucaristia. O conteúdo da Fé 
que professamos é a pessoa 
de Jesus Cristo e a sua obra 
de salvação, realizada pela sua 
paixão, morte e ressurreição. 
Com o Ano da Fé propôs Bento 
XVI enfrentar o relativismo e 
o individualismo “que levam 
as pessoas a viver a vida de 

modo superficial, sem ideais 
claros”. A Fé professada deve 
ser a mesma Fé celebrada e 
vivenciada. Celebra quem crê, 
e quem crê testemunha com 
a vida o que celebra na Fé! O 
conteúdo da “Fé professada, 
celebrada, vivida e rezada” nos 
faz “refletir sobre o próprio ato 
com que se crê”. Nasce daí 
o compromisso que cada um 
que crê se propõe assumir. Em 
geral todos os católicos sabem 
de memória o Credo. E alguns 
fazem dele sua oração diária. 
É uma forma de não esquecer 
o compromisso assumido com 
o Batismo. Na Carta Apostólica 
é citado Santo Agostinho: “O 
símbolo do Santo mistério que 
recebestes todos juntos e que 
hoje proferistes um a um, reúne 
as palavras sobre as quais está 
edificada com solidez a Fé da 
Igreja, nossa Mãe, apoiada no 
alicerce seguro que é Cristo 

Senhor. E vós o recebestes e 
o proferistes, mas deveis tê-lo 
sempre presente na mente e 
no coração, deveis repeti-lo nos 
vossos leitos, pensar nele nas 
praças e não o esquecer durante 
as refeições; e mesmo quando 
o corpo dorme, o vosso coração 
continue de vigília por ele” 
Conselho mais do que apropriado 
para a vivência particular e 
comunitária do Ano da Fé. É 
descobrir de novo o Creio, os 
conteúdos em que cremos, 
que professamos, celebramos 
e testemunhamos. Por isso 
eu digo que ao professarmos 
nossa Fé não podemos fazê-lo 
de forma decorada, distraída 
ou mecânica: são verdades da 
Fé, sobre a qual publicamente 
professamos de ordem Séria 
e profunda. Devemos com 
firmeza dizer cada palavra, não 
só porque compõe a oração 
mas, fazendo-as brotar do mais 
íntimo do nosso ser. O Credo é 
também chamado de “Símbolo 
dos Apóstolos”, pois foram estes 
que o transmitiram à Igreja, 
conforme o que aprenderam 
de Jesus Cristo e inspirados 
pelo Espírito Santo. O conteúdo 
desta oração, sempre que bem 
meditado e compreendido, 
protege-nos dos erros e heresias. 
O Credo proclama aquilo que, 

com certeza, todo católico 
deve sempre crer, amar e 
defender. Só uma conversão 
verdadeira nos tornará cristãos 
fecundos, capazes de sermos 
missionários verdadeiros, 
anunciando Cristo em todos os 
ambientes em que estivermos. 
E esta verdadeira conversão 
depende do empenho sincero 
em conhecer a Fé Católica. 
O conhecimento e a Oração 
geram a convicção e o desejo 
de comunicar, com alegria, 
a Boa Nova aos demais. 
Peçamos ao Espírito santo 
um coração reto, bem como 
a graça de compreender e 
colocar em prática o que Deus 
anuncia por meio da Sua 
Igreja. Veja no site o Credo 
comentado parte por parte. 

Izildinha Aparecida Boulhaça.

ViVendo o Ano dA Fé 

Alguém já disse que “a primeira 
vitória de um homem foi ter 
nascido”. De fato, esta é a 
maior graça; como disse São 
Paulo, “Deus nos desejou em 
Cristo antes da criação do 
mundo, para sermos santos e 
irrepreensíveis diante de seus 
olhos” (Ef 1, 4). Logo, esta é a 
nossa primeira e fundamental 
vocação. Vivermos a vida 
para Deus, sermos santos aos 
seus olhos.  O mesmo São 
Paulo completava exortando 
os efésios a que levassem 
“uma vida digna da vocação à 
qual fostes chamados” (Ef 4,1). 

O nosso Catecismo diz que  “o 
homem é,  por natureza e por 
vocação, um ser religioso” (§ 
44). O nosso querido Papa disse 
certa vez: “Não tenhais medo da 
santidade, porque nela consiste 
a plena realização de toda a 
autêntica aspiração do coração 
humano”  (L’Osserva to re 
Romano, 7/4/96). “A santidade 
é a plenitude da vida” (LR, 
N.20,18/5/96). Os santos 
foram os mais felizes e os 
que atingiram a plenitude da 
vocação humana segundo 
os desígnios de Deus. Mas a 
busca da santidade não está 

desatrelada da vida cotidiana, 
muito ao contrário,  é  inserida 
nela que se realiza. É no mundo 
do trabalho, da família, da 
ciência, da política, etc., que a 
vocação à santidade deve se 
realizar, de modo especial para 
nós leigos. Jesus foi claro na sua 
Oração Sacerdotal:  “Pai, não 
peço que os tire do mundo, mas 
que os livre do mal…” (Jo 17,15). 
É através do trabalho – qualquer 
que seja – que o homem é 
chamado a cooperar com o 
Criador na obra da criação. Deus 
nos deu esta honra: ajudá-lo a 
criar o mundo, até que este seja 
divinizado. Mesmo tendo  se 
tornado penoso após o pecado 
original, o trabalho continua 
uma bênção. Através dele o 
homem se santifica e santifica 
o mundo. A sua importância 
ficou evidente quando o Filho 
do Homem assumiu na terra, 
por longos anos, a profissão 

de carpinteiro. Jesus quis nos 
mostrar a importância salvífica 
do trabalho. O nosso Catecismo 
ensina que: “o trabalho não 
é uma penalidade, mas sim 
a colaboração do homem e 
da mulher  com Deus no 
aperfeiçoamento da criação 
visível” (CIC, nº 378). Quando 
Paulo VI, em 1964, visitou 
Israel, diante da carpintaria 
de Nazaré,  falando da vida 
oculta de Jesus, na família de 
Nazaré, o Papa dizia: “… Uma 
lição de trabalho. Nazaré, ó 
casa do “Filho do Carpinteiro”, 
é aqui que gostaríamos de 
compreender e celebrar a lei 
severa e redentora do trabalho 
humano…”  (05/01/1964). 
Portanto, é necessário que 
cada um, com os talentos que 
Deus lhe deu, escolha e viva 
bem a sua profissão, e realize a 
sua vocação. A primeira maneira 
de amar  bem é trabalhar bem, 

pois assim estaremos servindo 
bem os outros. O Papa Paulo 
VI disse que “o amor é a 
vocação fundamental do ser 
humano” (Persona humana, 
7). Sabemos o quanto Jesus 
enfatizou a importância de não 
enterrar os talentos que Deus 
nos deu. Ele nos pedirá contas 
do que fizemos com eles. Deus 
e a Igreja precisam que cada 
um de nós encontre o seu lugar, 
tanto na sociedade quanto 
na Igreja, sem desperdiçar 
a vida, pois isto seria um 
crime. Ninguém pode se sentir 
inútil ou desnecessário neste 
mundo, pois para todos Deus 
tem uma missão, seja solteiro 
ou casado. Como disse Michel 
Quoist: “solteiro ou casado, só 
o egoísta desperdiça a vida” 

Prof. Felipe Aquino

Sede Santos!


