
Adultos  na fé  

Jesus interpela os discípulos: “E vós, quem dizeis que eu sou?” (Mt 16, 15). Movido por 

uma graça especial, Pedro toma a palavra e diz em nome de todos: “Tu és o Messias, o 

Filho do Deus vivo” (16, 16). 

Quando, porém, Jesus mostra como realizaria o seu messianismo e alude ao próprio 

sofrimento, Pedro se recusa veementemente a aceitar este fato: “Deus não o permita, 

Senhor! Isto jamais te acontecerá” (16, 22). 

Ele não pensa as coisas de Deus: está preso à mentalidade própria da sociedade que 

levará Jesus à morte. Por isso Jesus rezará por sua “conversão”, a fim de que possa 

confirmar os irmãos na fé (cf. Lc 22, 31s). 

Pedro ainda não havia chegado à maturidade da fé. Faltava-lhe um longo caminho de 

conversão a percorrer... 

Assim também, muitos católicos ainda não deram o seu passo decisivo em relação a 

Jesus. Não têm convicções sólidas a respeito de Jesus, de sua mensagem e de sua 

missão. 

Isto se deve, em parte, à falta de uma formação cristã mais prolongada e profunda. De 

fato, o nosso catecismo tradicional não cogitava da nossa conversão: limitava-se apenas 

a uma mera instrução, ao simples conhecimento intelectual dos elementos básicos da fé. 

A catequese atual, como educação permanente da fé, procura suprir esta lacuna. Ela tem 

em vista um processo complexo, que atinge não apenas o intelecto, mas a pessoa em sua 

totalidade. 

A palavra catequese se liga a um verbo que significa “fazer ecoar” (kata-ekchéo). 

Catequese é um modo de ajudar a Palavra de Deus a fazer eco no coração e na vida da 

pessoa que busca o Senhor. Quando esse eco se produz, a pessoa catequizada manifesta 

no dia-a-dia a mudança de vida (conversão) provocada pela assimilação da Palavra: 

engaja-se na comunidade eclesial e se compromete com a transformação da sociedade 

segundo os critérios evangélicos. O cristão amadurecido na fé acha-se comprometido 

com o Senhor, a sua Igreja e o processo libertador evangélico. 

Senhor, eu quero uma fé humilde, que me faça reconhecer sempre o meu nada e a Tua 

onipotência. Uma fé vigilante, que mantenha a minha lâmpada sempre cheia de óleo à 

Tua espera. Uma fé atuante, que não seja um simples sim às verdades reveladas, um 

modo de pensar, mas que seja uma força ativa que se projeta sobre o mundo. 

Eu não quero uma fé do Pedro principiante que confessou: “Tu és o Messias, o Filho do 

Deus vivo” (Mt 16, 16), mas que não queria o Teu messianismo, não aceitava o projeto 

do Pai para Ti, não aceitava a 



Tua Cruz (cf. Mt 16, 22). Eu quero a fé do Pedro maduro que deu a vida por Ti, que 

morreu crucificado por amor a Ti. 

Eu não quero uma fé acomodada dos que dizem amém e nada fazem, mas uma fé 

inquietante que Te busque sem cessar. Uma fé que me faça ver quem realmente Tu és e 

que se comprometa com a Tua causa. 

Dá-me a fé que eu procuro, Senhor. Amém. 

  

 


