
 

Catequese em Família – O que é a Igreja? 

 

Material: Computador, caneta e papel 

Dinâmica: Nesta semana após o Pentecostes temos o início da Igreja e da sua missão, pois a Graça do 

Espírito Santo inundou os apóstolos de uma força para estes serem uma verdadeira Igreja em saída. Como 

tal, o desafio desta semana é percebermos o que é esta Igreja que pertencemos. Assim, o primeiro 

desafio é a leitura do texto proposto. Segundo desafio, responder ao questionário proposto. Como 

terceiro desafio refletir bem nas respostas e como vivemos a nossa fé e estamos dentro desta Igreja? 

Quarto desafio, e último fazer a oração proposta. 

Texto: 1.O que é a igreja? - A palavra "Igreja" ["ekklésia", do grego "ekkaléin""chamar fora"] significa 

"convocação". Designa assembleias do povo, geralmente de caráter religioso. É o termo frequentemente 

usado no Antigo Testamento grego para a assembleia do povo eleito diante de Deus, sobretudo para a 

assembleia do Sinai, onde Israel recebeu a Lei e foi constituído por Deus como seu Povo santo. Ao 

denominar-se "Igreja", a primeira comunidade dos que criam em Cristo se reconhece herdeira dessa 

assembleia. Nela, Deus "convoca" seu Povo de todos os confins da terra. 

Na linguagem cristã, a palavra "Igreja" designa a assembleia litúrgica, mas também a comunidade local 

ou toda a comunidade universal dos crentes. Esses três significados são inseparáveis. "A Igreja" é o Povo 

que Deus reúne no mundo inteiro. Existe nas comunidades locais e se realiza como assembleia litúrgica, 

sobretudo eucarística. Ela vive da Palavra e do Corpo de Cristo e se torna, assim, Corpo de Cristo. 

(Catecismo da Igreja Católica 751-752) 

 

2. Por que nasceu a Igreja? - "O Pai eterno, por libérrimo e arcano desígnio de sua sabedoria e bondade, 

criou todo o universo; decidiu elevar os homens à comunhão da vida divina", à qual chama todos os 

homens em seu Filho: "Todos os que crêem em Cristo, o Pai quis chamá-los a formarem a santa Igreja". 

Esta "família de Deus" se constitui e se realiza gradualmente ao longo das etapas da história humana, 

segundo as disposições do Pai. Com efeito, "desde a origem do mundo a Igreja foi prefigurada. Foi 

admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança. Foi fundada nos últimos 

tempos. Foi manifestada pela efusão do Espírito. E no fim dos tempos será gloriosamente consumada 

(Lumen Gentium, 2)". (Catecismo da Igreja Católica, 759). 

 

3. Mas quem fundou a Igreja? - Compete ao Filho, Jesus Cristo, realizar o plano de Salvação do seu Pai, 

na plenitude dos tempos, esse é o motivo da sua “missão”. O Senhor Jesus deu início à Sua Igreja 

pregando a boa nova do advento do Reino de Deus prometido desde há séculos nas Escrituras. Cristo, a 

fim de cumprir a vontade do Pai, deu começo na terra ao Reino dos Céus e revelou-nos o seu mistério, 

realizando, com a própria obediência, a redenção. A Igreja, ou seja, o Reino de Cristo já presente em 

mistério, cresce visivelmente no mundo pelo poder de Deus. (Lumen Gentium - 3, 5). 

“Este Reino manifesta-se na palavra, nas obras e na presença de Cristo”. Acolher a palavra de Jesus é 

"acolher o próprio Reino". Mas a Igreja nasceu primeiramente do dom total de Cristo para nossa salvação, 

antecipado na instituição da Eucaristia e realizado na Cruz. "O começo e o crescimento da Igreja são 

significados pelo sangue e pela água que saíram do lado aberto de Jesus crucificado". (Catecismo da 

Igreja Católica, 764 - 766)1 

 

 

 

 
1 https://opusdei.org/pt-br/article/o-que-e-a-igreja/ 



 

 

 

Questionário: 

1- Como pertenço a Igreja? 

2- Eu faço parte da Igreja? 

3- Quem fundou a Igreja? 

4- Onde está a Igreja? 

5- Para que serve a Igreja? 

 

Oração: Senhor Jesus Cristo, 

vieste ao mundo para salvar cada homem, 

dar vida em abundância e ser o mestre que acompanha 

cada passo do nosso existir. 

Tu és o Caminho, a Verdade e a Vida, 

e viveste todas as etapas da vida humana, 

da infância à juventude até à plenitude da vida adulta. 

A ti confiamos a tua Igreja, 

para que saibam viver com o olhar fixo em Ti 

e acolher a luz e a graça 

que continuamente ofereces. (Pai-Nosso…) 

 

 


