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O que é a catequese? A catequese é a transmissão e educação da fé das crianças, dos jovens e 

adultos. 

É um itinerário que assenta em quatro pilares: o Credo, que é a nossa fé, aquilo em que acreditamos; 

os sacramentos da fé, que é a celebração daquilo em que acreditamos; a moral baseada nos Dez 

Mandamentos, que é como o cristão deve viver; e a vida de oração do cristão, assente especialmente 

no Pai-Nosso. 

Evidentemente, esta não é uma tarefa fácil de ser cumprida e não pode ficar apenas a cargo da Igreja. 

Os pais cristãos, que batizaram na Igreja os seus filhos, têm uma enorme responsabilidade na 

catequese dos filhos. “Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos na fé, na 

oração e em todas as virtudes. Eles têm o dever de prover, na medida do possível, às necessidades 

físicas e espirituais de seus filhos” (n.2252). 

Infelizmente, muitos pais cristãos deixam os seus filhos sem esta caminhada humana e espiritual (não 

é o vosso caso, porque estais aqui). 

Muitos pais trazem os seus filhos na catequese para verem realizadas as festas: a primeira Comunhão 

(bastantes), a Profissão de Fé (um número considerável), e (poucos) o Crisma. Muitos são também 

os pais que inscrevem os filhos na catequese, mas de forma condicionada, de forma que não mexa 

muito com os hábitos, os hobbies e outras atividades; outros inscrevem os filhos na catequese em 

modalidade de presença facultativa, “para se ir fazendo”, “aquecendo e arrefecendo”...  (não é 

certamente o vosso caso; a vossa presença demonstra interesse e compromisso). 

 

O que gostaríamos de vos dizer, hoje? Que é importante o vosso interesse e acompanhamento 

daquilo que a criança vai aprendendo e vivenciando na catequese.  

A catequese não pode ser vista como uma obrigação, mas deve ser entendida como uma caminhada 

fundamental com vista à constituição INTEGRAL da PESSOA que virão a ser os vossos filhos.  

A sociedade tornou-se numa espécie de supermercado que oferece uma pluralidade de respostas às 

necessidades e exigências das pessoas. As pessoas desligam-se do lar/casa e da família e saem à rua, 

em busca das respostas/soluções para as suas necessidades. 

O mesmo se poderá passar quando falamos de catequese. Achamos que alguém tem que fazer isso 

por nós. Não sabemos, não temos tempo, não temos paciência, não é tarefa nossa… São as nossas 

justificações…  

Com a catequese não pode ser assim. A família, os pais, os avós, o lar é o primeiro lugar da educação 

da fé dos vossos filhos. A paróquia colabora convosco, com o voluntariado de pessoas que dão do 

seu tempo e muita boa vontade.  

Os pais têm a missão de transmitir a fé e ensinar os filhos a rezar e a viver como filhos de Deus. Foi 

isso que pais e padrinhos prometeram no dia do batismo dos seus filhos. Os pais (vós) 

comprometeram-se a educar os filhos na fé. Os pais comprometeram-se em primeira pessoa a educar 

os seus filhos na fé.  
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Uma criança só terá um bom desempenho como pessoa (na catequese, na família e na sociedade), 

se os pais reforçarem a própria vivência da fé e dos sacramentos (eucaristia, principalmente). A 

educação, também a da fé, dá-se pelo exemplo. Uma criança que vê o pai e a mãe rezarem, reza 

também e naturalmente. Uma criança que vai à Missa com os seus pais, aprende suavemente o bom 

hábito de ir à Missa aos domingos e dias santos.  

É fundamental que os pais vivam e celebrem a fé e cultivam os valores cristãos, como a bondade, a 

mansidão, o amor, a caridade, a partilha, a verdade, a paz, a misericórdia, o compromisso com os 

necessitados, o perdão…   

Assim, aquilo que o filho aprende na catequese será solidificado na sua vida familiar e vice-versa.  

E por que não um lugar em casa, com a Bíblia, destinado à oração em família? Também as imagens e 

símbolos que representam a nossa fé podem ajudar à transmissão da fé. Ou será que fazemos da 

nossa casa um espaço ateu ou laico, um espaço que não nos compromete nem nos revela como 

cristãos?  

É fundamental trazer os filhos à catequese, falar com os catequistas, implicar-se no processo, 

participar na eucaristia dominical, participar nas celebrações específicas da catequese, nas dinâmicas 

ou projetos da catequese…  

É fundamental exigir aos filhos o saber estar na catequese. O trabalho dos catequistas é, muitas 

vezes, fracassado pelo comportamento não adequado das crianças (falamos do 5º e do 6º ano, 

sobretudo). A catequese não é o espaço e o tempo para ensinar e corrigir o comportamento das 

crianças. Nem é esse o papel do catequista. São os pais que têm que assegurar o comportamento 

adequado das crianças na catequese. Falem com os vossos filhos, responsabilizem-nos e ajudem os 

catequistas. Venham, perguntem, façam saber aos vossos filhos que a postura deles na catequese 

também vos interessa e muito! Uma criança respondeu recentemente ao catequista “tu não mandas 

em mim”. Normalmente não o dizem, mas simplesmente ignoram as chamadas de atenção e 

persistem no comportamento inadequado. 

 E é fundamental que vós mesmos continueis a aprofundar a vossa fé com a oração, na celebração 

da eucaristia, em grupos de reflexão sobre os conteúdos da fé e aplicação à vida. Sabiam que nenhum 

de nós já finalizou o seu itinerário de fé? Pode acontecer termos 30/40 anos de idade e ter a fé 

correspondente a um adolescente de 12 ou 15 anos, aquela mesma fé que tínhamos quando 

deixamos a catequese… Quem de vós está disponível para continuar a desenvolver a sua fé?  Quem 

de vós está disponível para integrar um grupo de reflexão sobre a fé e vida? Fica aqui o desafio. Quem 

estiver disponível… … 

Na catequese, pretendemos revelar a pessoa extraordinária que é JESUS. Na catequese, com Jesus, 

a criança cresce interiormente e assimila valores cristãos essenciais à vida pessoal e social. Vir à 

catequese ajuda os vossos filhos a crescer de forma harmoniosa, equilibrada e feliz. Mas a catequese 

só será eficaz se for permanente. Só assim a catequese fará dos vossos filhos pessoas amadurecidas, 

livres, mais conscientes e responsáveis, “sal” e “luz” em Igreja e para a sociedade.    

Caros pais, nós contamos convosco! E podem também contar connosco. É para isso que estamos 

aqui. 


