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Ano da Fé 

Motivação 

Desde o princípio do meu ministério como sucessor de 
Pedro, lembrei a necessidade de redescobrir o caminho da 
fé... (PF 2) 

Na celebração do jubileu do ano 2000, já havia a 
preocupação com a fé dos católicos e era desejo do nosso 
papa, na época Cardeal, fazer uma humilde e  profunda 
reflexão sobre nossa caminhada de fé 

No entanto o jubileu, embora tenha produzido lindas 
reflexões, ficou preso a grandes celebrações e o triunfo da 
Igreja Católica como única instituição que se  manteve 
durante os séculos 
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Motivação 

Mas que terreno encontra a Palavra de Deus? ... também 

hoje pode encontrar fechamentos e rejeições, modos de 

pensar e de viver que estão distantes da busca de Deus e 

da verdade. O homem contemporâneo está com 

frequência confundido e não consegue encontrar resposta 

para tantas interrogações que agitam a sua mente em 

relação ao sentido da vida e às questões que habitam no 

fundo do seu coração.   

(Discurso no congresso para a promoção da nova evangelização - 15/10/2011) 
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Motivação 

Sucede não poucas vezes que os cristãos sintam maior 

preocupação com as consequências sociais, culturais e 

políticas da fé do que com a própria fé, considerando esta 

como um pressuposto óbvio da sua vida diária. Ora um tal 

pressuposto não só deixou de existir, mas frequentemente 

acaba até negado. Enquanto, no passado, era possível 

reconhecer um tecido cultural unitário, amplamente 

compartilhado no seu apelo aos conteúdos da fé e aos 

valores por ela inspirados, hoje parece que já não é assim 
... devido a uma profunda crise de fé. (PF 2) 



Ano da Fé 

Necessidade de nova evangelização 

Não podemos aceitar que o sal se torne insípido e a luz 

fique escondida (cf. Mt 5,13-16). Também o homem 

contemporâneo pode sentir de novo a necessidade de ir 

como a samaritana ao poço, para ouvir Jesus que convida 

a crer n’Ele e a beber na sua fonte, donde jorra água viva 

(cf. Jo 4,14). Devemos readquirir o gosto de nos 

alimentarmos da Palavra de Deus, transmitida fielmente 

pela Igreja, e do Pão da vida, oferecidos como sustento de 
quantos são seus discípulos (cf. Jo 6,51). (PF 3) 
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Necessidade de nova evangelização 

Por isso, crer em Jesus Cristo é o caminho para se poder 
chegar definitivamente à salvação. (PF 3) 

Jesus Cristo é a “Porta” da salvação! 
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Necessidade de nova evangelização 

Para dar um renovado impulso à missão de toda a Igreja, de 

conduzir os homens para fora do deserto em que muitas vezes 

se encontram, rumo ao lugar da vida, da amizade com Cristo 

que nos dá a vida em plenitude, gostaria de anunciar nesta 

Celebração eucarística que decidi proclamar um “Ano da Fé”...  

Será um momento de graça e de compromisso para uma 

conversão a Deus cada vez mais completa, para fortalecer a 

nossa fé n’Ele e para O anunciar com alegria ao homem do 

nosso tempo.  

(Homilia no congresso para a promoção da nova evangelização - 15/10/2011) 
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Contexto 

Este terá início a 11 de Outubro de 2012, no 

cinquentenário da abertura do Concílio Vaticano II, e 

terminará na Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo 

Rei do Universo, a 24 de Novembro de 2013. Na referida 

data de 11 de Outubro de 2012, completar-se-ão também 

vinte anos da publicação do Catecismo da Igreja Católica 

E uma Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos foi 

convocada por mim, precisamente para o mês de Outubro 

de 2012, tendo por tema A nova evangelização para          

a transmissão da fé cristã. (PF 4) 

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/prima-pagina-cic_po.html
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Objetivo Geral (PF 6-7) 

Nova evangelização e renovação da Igreja 

Objetivos Específicos (PF 6-8) 

Reflexão sobre a fé 

Conversão autêntica e renovada 

Testemunho 
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Ações Fundamentais (PF 8-9) 

Refletir a Fé 

Confessar a Fé 

Celebrar a Fé 

Testemunhar a Fé 
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Estrutura da Carta: 

Introdução (1-3) 

Proclamação do Ano da Fé (4-5) 

Finalidade do Ano da Fé (6-7) 

Ações fundamentais do Ano da Fé (8-9) 

Dimensões da Fé (10) 

Instrumentos / Meios (11-14) 

Conclusão (15) 
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Percurso para compreender os conteúdos da fé 

De fato, existe uma unidade profunda entre o ato com que 

se crê e os conteúdos a que damos o nosso assentimento.  

O apóstolo Paulo permite entrar dentro desta realidade 

quando escreve: “Acredita-se com o coração e, com a 

boca, faz-se a profissão de fé” (Rm 10,10). O coração 

indica que o primeiro ato, pelo qual se chega à fé, é dom 

de Deus e ação da graça que age e transforma a pessoa 

até ao mais íntimo dela mesma.  
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Percurso para compreender os conteúdos da fé 

A este respeito é muito eloquente o exemplo de Lídia... Paulo, 

encontrando-se em Filipos, foi anunciar o Evangelho a algumas 

mulheres; entre elas, estava Lídia. “O Senhor abriu-lhe o 

coração para aderir ao que Paulo dizia” (At 16,14).  

O sentido contido na expressão é importante. São Lucas 

ensina que o conhecimento dos conteúdos que se deve 

acreditar não é suficiente, se depois o coração... não for aberto 

pela graça, que consente ter olhos para ver em profundidade   

e compreender que o que foi anunciado é a Palavra             

de Deus.  
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Percurso para compreender os conteúdos da fé 

Por sua vez, o professar com a boca indica que a fé implica um 

testemunho e um compromisso públicos. O cristão não pode 

jamais pensar que o crer seja um fato privado. A fé é decidir 

estar com o Senhor, para viver com Ele.  

A própria profissão da fé é um ato simultaneamente pessoal e 

comunitário. De fato, o primeiro sujeito da fé é a Igreja. É na fé 

da comunidade cristã que cada um recebe o Batismo... Como 

atesta o Catecismo da Igreja Católica, ‘Eu creio’: é a fé da 

Igreja, professada pessoalmente por cada crente. 
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Percurso para compreender os conteúdos da fé 

Mas se o assentimento ou adesão são dados a uma fé que 

nos é apresentada, é preciso que esta fé seja conhecida 

para que o próprio assentimento seja pleno. Daí a 

importância de conhecer os conteúdos da fé para que haja 

a adesão da inteligência e da vontade à fé proposta pela 

Igreja. 
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Percurso para compreender os conteúdos da fé 

Igreja 

Coração  
assentimento 

Razão 
compreensão 

Conteúdos 

da fé 

Adesão (ou conversão) da pessoa 
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Percurso para compreender os conteúdos da fé 

Observação: as pessoas que não reconhecem em si 

mesmas este dom da fé, mas têm uma busca sincera da 

verdade acerca da sua existência no mundo, têm nessa 

busca um preâmbulo da fé. 
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Catecismo da Igreja Católica 

Para chegar a um conhecimento sistemático da fé, todos 

podem encontrar um subsídio precioso e indispensável no 

Catecismo da Igreja Católica... Este constitui um dos frutos 

mais importantes do Concílio Vaticano II... “Este catecismo 

dará um contributo muito importante à obra de renovação 

de toda a vida eclesial (...). Declaro-o norma segura para o 

ensino da fé e, por isso, instrumento válido e legítimo ao 

serviço da comunhão eclesial”.   
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Catecismo da Igreja Católica 

É precisamente nesta linha que o Ano da Fé deverá 

exprimir um esforço generalizado em prol da redescoberta 

e do estudo dos conteúdos fundamentais da fé, que têm 

no Catecismo da Igreja Católica a sua síntese sistemática 

e orgânica. 

Na sua própria estrutura, o Catecismo da Igreja Católica 

apresenta o desenvolvimento da fé até chegar aos 

grandes temas da vida diária. Repassando as páginas, 

descobre-se que o que ali se apresenta não é uma teoria, 

mas o encontro com uma Pessoa que vive na Igreja. 
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Catecismo da Igreja Católica 

Mais importante que os conteúdos é a sua própria 

organização, pois nela se reflete a hierarquia das verdades 

da fé! 

Santíssima Trindade 

Jesus Cristo 

Verdades apresentadas no Catecismo, na ordem em 

que se encontram nele! (Profissão da Fé; Sacramentos 

da Fé; Vida da Fé; Oração na Vida da Fé) 
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Nossa missão 

Descobrir novamente os conteúdos da fé 
professada, celebrada, vivida e rezada e refletir 

sobre o próprio ato com que se crê, é um 
compromisso que cada crente deve assumir, 

sobretudo neste Ano. 
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Nossa missão 

O Ano da Fé será uma ocasião propícia também para 

intensificar o testemunho da caridade.  

A fé sem a caridade não dá fruto, e a caridade sem a fé 

seria um sentimento constantemente à mercê da dúvida. 

Fé e caridade reclamam-se mutuamente, de tal modo que 

uma consente à outra realizar o seu caminho.  
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Pistas de ação da Doutrina da Fé 

O Ano da Fé quer contribuir para uma conversão renovada 

ao Senhor Jesus e à redescoberta da fé, para que todos 

os membros da Igreja sejam testemunhas credíveis e 

alegres do Senhor ressuscitado no mundo de hoje, 

capazes de indicar a “porta da fé” a tantas pessoas que 

estão em busca.  

 

Nós catequistas é que indicamos esta porta! 
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Pistas de ação – Nível Universal 

11 de outubro – Celebração solene de inauguração 

Encorajar as romarias à Sé de Pedro 

Convite a devoção especial a Maria, que reúne os mais 

altos imperativos de nossa fé. Bem como conhecer seu 

papel no mistério da salvação 

JMJ 2013 

Organização de simpósios, congressos e encontros 

internacionais para conhecer a doutrina católica e 

redescobrir os ensinamentos do Vaticano II 
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Pistas de ação – Nível Universal 

Todos os crentes devem aprofundar o conhecimento dos 

principais Documentos do Concílio Vaticano II e o estudo 

do Catecismo da Igreja Católica. Isto vale de modo 

especial para os sacerdotes e para a vida consagrada 

Acolher com maior atenção as homilias, as catequeses, os 

discursos e as outras intervenções do Santo Padre 

Iniciativas ecumênicas em busca da unidade da fé 

Nova Secretaria para cuidar dos eventos desse ano 
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Pistas de ação – Nível Universal 

11 de outubro – início do Sínodo dos Bispos 

24 de março/13 – Jornada preparatória da JMJ  

28 de abril – Jornada dos Crismandos 

16 de junho – Jornada da Evangelium Vitae 

7 de julho – Jornada vocacional 

29 de setembro – Jornada dos Catequistas 

13 de outubro – Jornada Mariana 

24 de novembro de 2013 - encerramento do ano         

com a profissão solene da fé 
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Pistas de ação – Nível CNBB 

Dedicar uma jornada ao estudo da fé 

Programação acessível sobre a fé nos meios de 

comunicação de massa 

Difundir o conhecimento sobre a fé dos santos e beatos 

nacionais 

Valorizar o patrimônio artístico-religioso 

Criação de subsídios apologéticos 

Controlar os catecismos e subsídios catequéticos 

Garantir a presença dos conteúdos do Catecismo da      

Igreja Católica na formação dos padres e teólogos 
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Pistas de ação – Nível CNBB - compromissos 

Publicação de cartão com o credo Niceno-
constantinopolitano para recitação diária 

Publicação dos Documentos do Concílio Vaticano II, do 
Catecismo da Igreja Católica e do Compêndio do 
Catecismo da Igreja Católica, em edição mais econômica 

A publicação de uma coletânea de textos de Bento XVI 
sobre a fé 

Congresso Teológico sobre o Catecismo da Igreja Católica 
de 7 a 9 de setembro 

Subsídio Doutrinal intitulado: As razões da fé na ação 
evangelizadora 
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Pistas de ação – Nível Diocesano 

Abertura solene 

Promover em cada diocese uma Jornada sobre o 

Catecismo da Igreja Católica, principalmente para padres, 

religiosos e catequistas 

Carta dos bispos 

Sob responsabilidade dos bispos, criar momentos de 

catequese para jovens e aqueles que buscam um sentido 

para a vida 



Ano da Fé 

Pistas de ação – Nível Diocesano 

Controlar a assimilação do Concílio Vaticano II e do 

Catecismo da Igreja Católica na vida e na missão de cada 

igreja particular, especialmente na catequese. E garantir a 

formação dos conteúdos destes aos catequistas 

Concentrar a formação permanente do clero, neste ano, 

nos documentos do Concílio Vaticano II e no Catecismo da 

Igreja Católica 

Na quaresma, organizar momentos penitenciais para pedir 

perdão sobre as faltas contra a fé 
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Pistas de ação – Nível Diocesano 

Promover eventos para o diálogo da fé e a razão nas 

universidades e mundo da cultura 

Promover encontros para dialogar e mostrar nossa fé 

àqueles que não a tem como dom 

Dar mais atenção as escolas católicas para que sejam 

espaço de testemunho e cultivo da fé, fazendo uso de 

instrumentos como o Compêndio do Catecismo da Igreja 

Católica e o Youcat 
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Pistas de ação – Nível Paroquial / Comunitário 

Ler e meditar a Porta Fidei 

intensificar a celebração da fé na liturgia, particularmente 

na Eucaristia 

Os padres devem estudar os documentos do Vaticano II e 

o Catecismo da Igreja Católica. Podem criar também ciclos 

de homilias para transmitir aspectos apresentados nos 

mesmos 

Os catequistas devem guiar, sob responsabilidade dos 

párocos, o aprofundamento da leitura do Catecismo        

da Igreja Católica para os fiéis 
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Pistas de ação – Nível Paroquial / Comunitário 

Empenho maior das paróquias na divulgação e distribuição 

do Catecismo da Igreja Católica e outros subsídios aos 

fiéis e, sobretudo, às famílias 

Missões populares 

Os institutos de vida consagrada devem se empenhar 

nesta nova evangelização 

As comunidades contemplativas devem se dedicar a orar 

nessas intensões 

Os movimentos e novas comunidades devem        

colaborar neste ano com seu carisma e testemunho 
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Pistas de ação – Nível Paroquial / Comunitário 

Todos os fiéis, chamados a reavivar o dom da fé, tentarão 

comunicar a própria experiência de fé e de caridade 

dialogando com os seus irmãos e irmãs, também com os 

das outras confissões cristãs, com os seguidores de outras 

religiões e com aqueles que não crêem ou são 

indiferentes.  

Que todo o povo cristão comece uma espécie de 

missão endereçada aqueles com os quais vive e 

trabalha, com consciência de ter recebido “a 

mensagem da salvação para a comunicar a todos” 
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Pistas de ação – Nível Paroquial / Comunitário 

A fé obriga cada um de nós a tornar-se sinal 
vivo da presença do Ressuscitado no mundo. 
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Ao longo deste tempo, manteremos o olhar fixo 

sobre Jesus Cristo, “autor e consumador da fé”... 

Pela fé, Maria acolheu a palavra do Anjo e 

acreditou no anúncio de que seria Mãe de Deus... 

Pela fé, os Apóstolos deixaram tudo para seguir o 

Mestre... 
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Pela fé, os discípulos formaram a primeira 

comunidade ... 

Pela fé, os mártires deram a sua vida para 

testemunhar... 

Pela fé, homens e mulheres consagraram a sua 

vida a Cristo... 
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Pela fé, vivemos também nós, reconhecendo o 

Senhor Jesus vivo e presente na nossa vida e na 

história. 
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Apontar ações concretas que podem ser 

assumidas pelo sub-regional e a diocese nas 

seguintes dimensões: 

Refletir a Fé 

Confessar a Fé 

Celebrar a Fé 

Testemunhar a Fé 
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