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PRIMEIRA CATEQUESE

A FAMÍLIA, PRIMEIRA E PRINCIPAL TRANSMISSORA DA FÉ
1. Cântico inicial.
2. Oração do Pai Nosso.
3. Leitura bíblica: Mt 11, 25-30.
4. Leitura do Ensino da Igreja:
1. O eterno desígnio de salvar os homens, em e por Cristo, foi revelado e realizado
plenamente pelo Verbo Encarnado, especialmente pelo mistério pascal de sua morte,
ressurreição, ascensão e envio do Espírito Santo. Em Cristo, portanto, a revelação do
mistério de Deus foi tornada perfeita e definitiva, de maneira que já não haverá
nenhuma outra revelação. "Porque ao dar-nos, como nos deu, o seu Filho, que é uma
Palavra sua, que não tem outra, tudo nos disse de uma só vez nesta única Palavra"
(São João da Cruz).
2. Esta revelação foi entregue à Igreja, que é sempre assistida pelo Espírito Santo a
fim de levar, de modo verdadeiro e indefectível, a salvação de Deus a todos os
homens de todos os tempos e culturas. A Igreja não deixou — nem nunca deixará —
de anunciar este mistério, sobretudo pelo ministério do Papa e dos Bispos, como
principais responsáveis. Desta responsabilidade participam também todos os fiéis
cristãos, em virtude da missão profética que receberam de Cristo no Baptismo.
3. Quando este anúncio é acolhido, provoca a conversão e a fé. Esta é sempre um
dom gratuito de Deus, mas requer a resposta e a colaboração humana de abertura e
acolhimento. De um modo geral, a fé não é possível sem um anúncio explícito dos
conteúdos revelados; só em casos excepcionais é que Deus infunde num adulto a fé
directamente sem anúncio prévio de seu mistério. O normal é que se dê esta
sequência: anúncio explícito do mistério de Deus, acolhimento do mesmo, conversão,
profissão de fé o Baptismo.
4. A família cristã, pelo sacramento do matrimónio e pelo baptismo dos pais e dos
filhos, é "Igreja doméstica" e participa dessa missão. Enquanto geradora dos filhos
converte-se na primeira e principal instituição encarregada de transmitir aos filhos o
mistério salvífico de Deus. Assim, os pais são para os filhos os autênticos
transmissores da fé que professam. De um modo geral, os grandes santos nasceram
no seio de famílias profundamente cristãs. É um facto que, nos países onde a fé foi

perseguida durante muito tempo, esta foi conservada e transmitida pelo ministério dos
pais.
5. Na transmissão da fé aos filhos, a família não é uma instituição auto-suficiente nem
autónoma; precisa de estar em íntima relação com a paróquia e a escola, sobretudo se
for católica, que os filhos frequentam. O modo informal (por vezes também deve ser
formal) da catequese familiar é complementado com a catequese paroquial e as aulas
de religião da escola.
6. Já no início do cristianismo, a família cristã aparece como lugar de transmissão da
fé dos pais, como mostra a prática de levar as crianças a receber o baptismo e o
acolhimento dessa proposta por parte do Bispo, responsável da comunidade. O
testemunho dos pais desempenhou um papel decisivo, a ponto de a família se tornar o
lugar por excelência onde a Igreja transmitia a fé. Assim acontece nos países de
missão, enquanto em outros países de grande tradição cristã a família perdeu muitas
vezes este protagonismo, com a consequente deterioração da fé e da prática religiosa.
7. A recuperação de uma Igreja pujante e evangelizadora passa pela restauração da
família como instituição de base para a transmissão da fé. Por isso, nesses países, a
família cristã tem hoje um campo de acção especial, sobretudo para com outras
famílias não cristãs ou afastadas da prática religiosa. Os avós, os filhos e outros
familiares cristãos são instados a transmitir a fé aos pais e parentes.
5. Reflexão do orientador.
6. Diálogo:
•

Percebem os esposos de hoje que a família é a primeira e principal transmissora da
fé? Ou desconhecem essa missão e abdicam dela?

•

As famílias cristãs estão conscientes de que o cumprimento da sua missão precisa
de um contínuo contacto e diálogo com os formadores e a paróquia? Em que
consiste esse diálogo?

•

Como pode a família de hoje anunciar Jesus Cristo a seus filhos?

7. Compromissos.
8. Oração da Ave Maria e invocação: Rainha da família – Rogai por nós.
9. Oração pela família: Ó Deus, que deste à família cristã a honra e a responsabilidade de
transmitir a fé a seus filhos: concede-lhe a tua fortaleza para que realize com fidelidade a
tarefa que lhe confiaste. Por Jesus Cristo Nosso Senhor…
10. Cântico final.
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