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TERCEIRA CATEQUESE

A PESSOA DE JESUS CRISTO, CENTRO E SÍNTESE DA FÉ CRISTÃ
1. Cântico inicial.
2. Oração do Pai Nosso.
3. Leitura bíblica: Mt 1, 18-25.
4. Leitura do Ensino da Igreja:
1. “Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus”. “É Ele a imagem do Deus invisível, o
primogénito de toda a criatura; porque foi n’Ele que todas as coisas foram criadas, nos
céus e na terra, as visíveis e as invisíveis […] todas as coisas foram criadas por Ele e
para Ele. […] Ele é o princípio, o primogénito de entre os mortos, para ser Ele o
primeiro em tudo; porque foi n’Ele que aprouve a Deus fazer habitar toda a plenitude e,
por Ele e para Ele, reconciliar todas a coisas, pacificando pelo sangue da sua Cruz,
tanto as que estão na terra como as que estão nos céus" (cf. Cl 1,15-20).
2. Feito homem, por obra do Espírito Santo no seio de Maria, manifestou-nos o Pai na
sua Pessoa e na sua pregação. Deu-nos o mandamento novo de nos amarmos uns
aos outros como Ele amou; ensinou-nos o caminho das bem-aventuranças: ser
pobres em espírito e mansos, tolerar as dores com paciência, ter sede de justiça, ser
misericordiosos, puros de coração, pacíficos, sofrer perseguição pela justiça. Padeceu
sob Pôncio Pilatos. Morreu por nós como Cordeiro inocente que tira o pecado do
mundo. Foi sepultado e ressuscitou pelo seu próprio poder, e pela sua ressurreição
levou-nos à participação na vida divina. Subiu ao Céu, de onde virá de novo com
glória, para julgar os vivos e os mortos, cada um segundo os seus próprios méritos. E
o seu reino não terá fim.
3. Portanto, Jesus Cristo é o Centro do mundo, da história, e da vida de todos os
homens; e o seu único Salvador. Só n’Ele está a nossa salvação sem a partilhar com
outros mediadores ou fundadores de religiões. A Pessoa de Jesus Cristo, Filho de
Deus e verdadeiro homem entre os homens, é, por isso, o centro e a síntese da fé
cristã. Nele encontramos o programa da Igreja e da família cristã, "Igreja doméstica".
Por conseguinte, não precisamos de inventar um novo programa. O programa já
existe. É o de sempre, contido no evangelho e na tradição viva; centra-se, afinal, no
próprio Cristo. É Ele que deve ser conhecido, amado e imitado para vivermos n’Ele a
vida trinitária e transformarmos n’Ele a história até à sua perfeição na Jerusalém
celestial. É um programa que não muda ao modificarem-se os tempos e as culturas,

ainda que os tenha em conta para um verdadeiro diálogo e para uma comunicação
eficaz.
4. O conhecimento de Jesus Cristo nasce e cresce, sobretudo, mediante o encontro
com a sua Palavra na escuta e leitura do Evangelho, pela participação na vida da
Igreja, sobretudo na Eucaristia, pela relação pessoal e íntima com Jesus, na oração
pessoal e comunitária, e pelo diligente serviço aos pobres e necessitados. Este
conhecimento de Jesus leva ao amor à sua Pessoa e à prática do mandamento do
amor ao próximo, que Ele nos deu como distintivo e que é o começo de toda a
imitação da sua vida.
5. Portanto, a leitura da Palavra de Deus e do Evangelho em família, a participação,
como família, na Eucaristia dominical, a oração em comum e as obras de caridade têm
um lugar preponderante no lar cristão. Estas manifestações são parte essencial da
catequese familiar.
5. Reflexão do orientador.
6. Diálogo:
•

Pode amar-se Jesus sem conhecer a sua vida e a sua doutrina?

•

Como podem os pais fazer com que os seus filhos conheçam a vida e o ensinamento
de Jesus?

•

Como fazer com que os filhos descubram que Cristo vive entre nós, embora já goze
a glória do Deus Pai?

7. Compromissos.
8. Oração da Ave Maria e invocação: Rainha da família – Rogai por nós.
9. Oração pela família: Pai de bondade e Deus de toda a consolação, que tanto amaste o
mundo que lhe deste o teu Filho Unigénito: faz com que as famílias cristãs saibam
apresentá-l’O aos seus filhos como o Caminho que nos leva a Ti. Por Jesus Cristo Nosso
Senhor…
10. Cântico final.
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