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Catequese em Família – A família, primeira e principal transmissora da fé 

 

Material: Bíblia / computador. 

 

Dinâmica: Estamos na Semana das Comunicações Sociais e nesta catequese vamos falar da comunicação e 

transmissão da fé. Saber comunicar numa família onde haja diálogo sincero de partilha e crescimento comum 

na nossa caminhada de fé. Como primeiro desafio leitura de dois textos, um bíblico (Texto 1) e outro de 

reflexão (texto2). Para segundo desafio propomos diálogo e reflexão sobre os textos propostos, e a 

responderem a algumas questões (texto 3). Para terceiro desafio o compromisso familiar de como criarem 

melhores redes de comunicação familiar, apelo à originalidade. Por fim, o quarto desafio a oração familiar. 

Texto: 1. https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateus+11%3A25-30&version=ARC ou ler na 

Bíblia de casa ou descarregar uma App da Bíblia, e ler apenas: Mt 11,25-30. (evangelho de S. Mateus, 

capítulo onze, do versículo vinte cinco a trinta); 

Texto: 2. 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 perfeita e definitiva, de maneira que 

já não haverá nenhuma outra revelação. “Porque em dar-nos, como nos deu, o seu Filho, que é a sua Palavra, 

e que não tem outra, tudo nos falou de uma vez nesta só Palavra” (São João da Cruz). 

Esta revelação foi entregue à Igreja, que é assistida sempre pelo Espírito Santo para levar, de modo 

verdadeiro e indefectível, a salvação de Deus a todos os homens de todos os tempos e culturas. Quando este 

anúncio é acolhido, provoca a conversão e a fé. Esta sempre é um dom gratuito de Deus, mas requer a 

resposta e colaboração humana de abertura e acolhida. Ordinariamente, não é possível a fé sem um anúncio 

explícito dos conteúdos revelados; só em casos excecionais, Deus infunde a um adulto diretamente a fé sem 

anúncio prévio de seu mistério. De por si o Evangelho exige primeiro o anúncio explícito do mistério de 

Deus, e como consequência a sua acolhida, a conversão, a profissão de fé e o Batismo. 

A família cristã, “Igreja doméstica”, de modo privilegiado, participa desta missão. Enquanto a família é fonte 

de vida, ela é também a primeira e principal responsável pela transmissão do mistério do Deus Salvador aos 

filhos. Assim, os pais são para seus filhos os autênticos anunciadores de sua fé. Os grandes santos, de modo 

geral, nasceram no seio de uma família profundamente cristã. É um fato que nos países onde a fé foi 

perseguida durante muito tempo, esta se conservou e foi transmitida pelo ministério dos pais. Na transmissão 

da fé a seus filhos, a família nem é auto-suficiente nem autônoma. Ela precisa estar em íntima relação com a 

paróquia e a escola -sobretudo se é católica-, que frequentam seus filhos. A catequese vivencial, talvez 

menos sistemática (na família) tem a necessidade de ser complementada por uma catequese mais sistemática 

paroquial ou da escola.  

Já no início do cristianismo, a família cristã aparece como transmissora da fé. Eramos pais, de quem o Bispo, 

Pastor da comunidade, acolhia o pedido do Batismo para os filhos. Esta função dos pais era tão importante 

que, em seguida, a família se tornou o lugar por excelência, onde a Igreja transmitia a fé. A recuperação de 

uma Igreja evangelizadora e próxima de todos, passa pela restauração da família como instituição básica para 

transmitir a fé. Por isso, em ditos países, a família cristã tem hoje um urgente campo de ação, sobretudo para 

com outras famílias não cristãs ou afastadas da prática religiosa. Os avôs, os filhos e outros familiares 

cristãos estão urgidos a transmitir a fé aos pais e parentes. 
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Texto: 3. a) Percebem os esposos de hoje que a família é a primeira e principal transmissora da fé; ou o 

desconhecem, ou abdicam desta missão? 

                b)São conscientes as famílias cristãs de que o cumprimento de sua missão precisa de um contínuo 

contato e dialogo com formadores e a paróquia? Em que consiste este dialogo? 

               c) Como pode realizar a família hoje o anúncio de Jesus Cristo a seus filhos? 

 

Oração: Oh Deus, que deste à família cristã a honra e a responsabilidade de transmitir a fé a seus filhos: 

concede-lhe tua fortaleza para que cumpra com fidelidade a tarefa que lhe confiaste. Por Jesus Cristo Nosso 

Senhor.  

Uma Ave-Maria e invocação: Rainha da família – Rogai por nós. 

 

 

 


