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Y-sobre a fé - miolo_1-9.indd 4

Página 41

Página 79

z

29/07/20 13:00

5

16

17

18

O que é que os
mandamentos têm
que ver com o amor?

O que humaniza
a pessoa?

O que me liberta,
o que me restringe?

Página 111

Página 117

19

20

21

O que significa:
«Deves santificar
o domingo»?

O que significa:
«Não deves dar
falso testemunho»?

Página 123

Página 129

Como é que os
cristãos agem de
maneira socialmente
responsável?

22

23

24

Como se pode
aprender a orar?

O que é a
adoração?

Página 147

Página 153

Página 105

O que é orar?
Página 141

Página 135

25

26

Como é que Jesus
nos ensina a orar?

Como é que dizemos
«sim» a Deus?

Do Curso sobre a Fé
ao Guia de Estudo

Página 159

Página 165

Página 171

Índice de
palavras-chaves

Índice de todas as
questões do YOUCAT

Página 173

Página 176

Índice de nomes
Página 172

Índice de todas as
citações bíblicas

Créditos das imagens

A App para o YOUCAT

Página 180

Estímulo quotidiano ao Evangelho

Página 179

no YOUCAT Daily

Página 181

Os sinais e o seu significado
Questões
do YOUCAT

Citações de santos
ou personalidades
Vale a pena saber
& Curiosidades
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Curso sobre
a Fé agora!

Dizem que, em Mandarim, usa-se o mesmo ideograma para «crise» e
«ocasião propícia». Alguns dizem: «A Igreja Católica atravessa a maior
crise dos últimos quinhentos anos.» Mas o que é que nos impede de
dizer: «A Igreja Católica tem a mais propícia ocasião de se renovar»?
Como era entre os primeiros cristãos? Na Carta a Diogneto,
do século ii, lemos:
«Habitam pátrias próprias, mas como peregrinos: participam de
tudo, como cidadãos, e tudo sofrem como estrangeiros. Toda a
terra estrangeira é para eles uma pátria, e toda a pátria uma terra
estrangeira. Casam-se, como todos, e geram filhos, mas não abandonam
à violência os neonatos. Servem-se da mesma mesa, mas não do
mesmo leito. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne.
Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas
e superam as leis com as próprias vidas. […] Não são reconhecidos, mas
são condenados à morte; são condenados à morte e ganham a vida […]
o que a alma é no corpo, isso são os cristãos no mundo.»
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Perante o vigor dos primeiros cristãos, o instável ambiente da
Antiguidade greco-romana desmorona. No decorrer de algumas
gerações, os discípulos de Jesus anunciaram o Evangelho por todo
o mundo conhecido de então. No entanto, perguntamo-nos: como é
que nós, cristãos católicos, podemos recuperar o brilho que tivemos
um dia? Em que consiste a «ocasião propícia»? Inspiremo-nos nos
primeiros cristãos! O que é que eles tinham que nós não temos?
Em primeiro lugar, eles tinham uma identidade própria. Em segundo
lugar, tinham entusiasmo. Em terceiro, coragem.
Como é que se consegue
essa identidade? Mediante
a coragem de ser diferente.
Mesmo agora, alguns sugerem
que a Igreja se deveria tornar
«mais normal», silenciar-se
diante dos milagres, ocultar
o excelente, limar as arestas,
reduzir as exigências e
adaptar-se ao mundo.
Absurdo! Que consultor
aconselharia a Mercedes
a fabricar carros mais normais, ignorar o avanço técnico e tomar
como modelo a Dacia?
Os primeiros cristãos tinham a coragem de manifestar uma
diferença desafiadora. Eles estavam apaixonadamente interessados
em conhecer a sua fé. Isso distanciava-os um pouco dos seus
contemporâneos. As pessoas murmuravam contra eles, caluniavam-nos, chegavam mesmo a persegui-los para, no final, entretanto,
converterem-se ao «novo caminho». O que as convencia era a sólida
identidade dos primeiros cristãos. Eles não viam a sua fé como uma
bela teoria que, de acordo com a ocasião, era substituída por outra
mais adequada. Eles tinham-na como verdadeira. E, se necessário,
por ela deixavam-se lançar aos leões.
O «livro-perfil» da Igreja Católica é o Catecismo – o grande Catecismo
da Igreja Católica –, mas também o YOUCAT, que se traduz num
formato mais compreensível. Uma vez que o Catecismo não faz falsas
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concessões e confessa claramente a fé comum da Igreja, os estrategas
da reforma eclesial não gostam dele. O bispo Stefan Oster despertou-lhes o descontentamento quando anunciou, como bispo, querer lutar
pela integridade da fé. Assim, por exemplo, considera verdadeiro
o conteúdo do Catecismo, «[…] fundamentalmente, tudo –
e, certamente, a partir da convicção teológica e filosófica».
Muitos católicos dizem: agora é o tempo de conquistar um perfil
e uma clara identidade como cristão católico!

O Curso sobre a Fé – para compreender a vida cristã é para todos
os que anseiam pela beleza e luminosidade do Evangelho.
O autor procurou narrar os pontos centrais da fé de maneira tão
fascinante quanto um bom filme.
Além da narrativa, encontram-se Questões do YOUCAT (indicadas
por um

) – como etapas para o aprofundamento da fé.

Pode-se refletir sobres elas, ou então apenas ler a narrativa.
É possível fazer o Curso sobre a Fé sozinho. O melhor é fazê-lo
juntamente com amigos, vizinhos, pessoas da comunidade. É que
a melhor maneira de se obter convicções é no diálogo, num –
assim chamado – Grupo de Estudo.
Na página 170 deste livro, pode-se ver como organizar um Grupo
de Estudo e como baixar gratuitamente o Guia de Estudo YOUCAT
para o telemóvel.

PS: Naturalmente, existem muito mais perguntas que aquelas que o Catecismo
suscita. O YOUCAT complementa-se com as perguntas concretas que os
jovens dirigem ao Pe. Michel Remery em Twittando com Deus. Perguntas
individuais também se encontram neste livro. Estão assinaladas com um
Na página 180 encontram-se mais informações sobre esta divertida
e pedagógica iniciativa.
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