
Discípulos  miss ionár ios  

O Ano Catequético Nacional de 2009 teve por objetivo dar um novo impulso à 

catequese, despertando os cristãos para a importância do aprofundamento e do 

amadurecimento na fé, que devem levar ao compromisso missionário. Sua fonte de 

inspiração foi o texto de Lucas 24, 13-35. 

Dois discípulos regressam à aldeia de Emaús. Estão profundamente desanimados. 

Cristo, em quem haviam posto toda a sua esperança, tinha morrido. Por isso, fogem de 

Jerusalém, abandonando o seguimento do Mestre. 

Surge, então, um terceiro personagem, um desconhecido. Os caminhantes não 

conseguem reconhecê-lo, porque a desilusão se apodera de seu espírito. 

Jesus não se revela imediatamente. Mas caminha demoradamente ao lado deles. 

Pergunta-lhes pelas razões íntimas da sua tristeza. E os leva a se expressarem sobre si 

mesmos, sobre seu projeto humano, que é também político. “Nós esperávamos que ele 

libertasse Israel...” (Lc 24, 21). Mas agora, a decepção... Este projeto não tem mais 

sentido... 

Falam de Jesus como de uma realidade passada, como de uma ocasião perdida: “Jesus 

de Nazaré, que era um profeta poderoso...” Dizem era e, no entanto, o têm a seu lado. 

Jesus caminha com eles, está na sua companhia, conversa com eles... 

Então Jesus lhes diz: “Ó insensatos e lentos de coração para crer em tudo o que os 

profetas anunciaram!” (Lc 24, 25). Tomando-lhes o projeto em que haviam vislumbrado 

apenas a perspectiva do messianismo triunfalista e político, “explicava aos discípulos 

todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele” (Lc 24, 27). Recolocado 

neste contexto, o projeto encontra, então, todo o seu sentido real e profundo. 

Os dois readquirem, assim, a fé e a esperança. E, com a fé e a esperança, voltam-lhes a 

alegria e o amor: “Não é verdade que o nosso coração se abrasava enquanto ele nos 

falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?” (Lc 24, 32). Então, insistem com 

ele: “Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando!” E acabam por reconhecê-lo 

no gesto da “fração do pão”. 

É noite. Mas o coração, cheio de luz, pulsa de alegria. Impulsionados por esta alegria, 

voltam a Jerusalém. Percorrem um longo caminho (e não se cansam da caminhada!), 

indo reintegrar-se ao grupo dos discípulos e 

relatando-lhes o encontro com o Mestre. Agora estão aptos a assumir a missão de 

formar comunidades e anunciar a boa nova de Cristo. Não são mais meros discípulos, 

mas sim discípulos missionários! 

Ser discípulo missionário é a meta de todo cristão. A experiência dos Discípulos de 

Emaús nos ensina que, para isso, é fundamental um verdadeiro encontro com o 



Ressuscitado, no caminho, na Palavra e na Eucaristia. Foi esse encontro que os fez 

retornar a Jerusalém com novo horizonte para a vida e para a missão. 

A catequese , começando pela iniciação cristã e tornando-se um processo de formação 

permanente, é caminho de encontro pessoal e comunitário com Cristo. 

Como fez Jesus, o catequista deve aproximar-se dos discípulos, caminhar com eles, 

escutá-los, sondando-lhes as dúvidas e inquietações. E, em seguida, buscar nas Sagradas 

Escrituras ajuda para entender os fatos e também orientação para a própria vida. Então, 

os olhos dos discípulos se abrirão, o coração se aquecerá e eles se colocarão a caminho, 

em direção aos irmãos, à comunidade e à missão. 

É fundamental que toda a Igreja assuma uma nova concepção de catequese como 

“processo formativo, sistemático, progressivo e permanente de educação da fé, da 

esperança e do Amor” (cf. DNC 233). 

  

 


