
polo ritmo de vida actual, polos horarios, pola 
complexidade do mundo de hoxe e polo ritmo 
frenético que ven imposto (n. 287). Por iso o Papa 
indica a necesidade de dar un gran valor aos 
pais e nais como suxeitos activos da catequese.

Un aspecto moi unido á transmisión da fe na 
familia é a oración. Dinos o papa:

“É fundamental que os fillos vexan dunha 
maneira concreta que para os seus pais a oración 
é realmente importante. Por iso os momentos 
de oración en familia e as expresións de piedade 
popular poden ter maior forza evanxelizadora 
que toda as catequeses e que todos os discursos.”  
(n. 288)

A familia cristiá transmite a fe cando os pais 
ensinan a rezar aos seus fillos e rezan con eles.

Benqueridos pais: achegándovos ás vosas 
parroquias para a catequese dos vosos nen@s, 
debedes de ter claro o convencemento de que a 
fe cristiá é un verdadeiro tesouro para os vosos 
fill@s.

É desexable que os pais mostredes, con 
interese e preocupación, que o que queredes 
transmitirlles aos vosos fill@s é importante e 

transcendental para a súa vida. Desta maneira, 
seredes bos sementadores a través do voso 
testemuño, que se manifesta no exemplo e na 
coherencia de vida.

Os pais sodes os primeiros en acompañar aos 
vosos nen@s no camino da fe. E como familia 
deixádevos acompañar pola comunidade cristiá, 
integrándovos nela e celebrando o domingo, o 
día do Señor.

Moito ánimo e esperanza a todos os que 
formades parte da catequese: nen@s, pais, 
catequistas e sacerdotes. Que xuntos fagamos 
da familia un fogar de catequese.

Con moito agarimo,

Os Secretariados de Catequese de Galicia.

Unidos en familia con Xesús



Benqueridos nen@s, pais, nais e catequistas:

Ao comezo dun novo curso escolar e 
catequético, as Delegacións de Catequese de 
Galicia queremos enviarvos un cordial saúdo.

Na catequese os   pais   e   nais   tedes   
un   papel importante, xa que é no 
entorno familiar onde se inculcan 
aqueles valores fundamentais para 
que os vosos fill@s acaden unha 
formación e unha vida plena.

Ás veces tamén no ámbito da fe e 
do sacramento podemos caer na tentación de 
centrarnos no inmediato: na celebración, nos 
regalos, na festa, no vestido…esquecendo a raíz 
verdadeira do sacramento: a FE; unha fe que 
non remata o día da celebración, senón que 
dura toda a vida.

A catequese na familia é, en certo modo, 
insustituible, sobre todo polo ambiente positivo 
e acolledor, polo atraente exemplo dos adultos, 
pola primera e explícita sensibilización da fe e 
pola práctica da mesma.

O inestimable labor e entrega que realizan cada 
semana os catequistas debe ser moi apoiada e 

fortalecida tanto polos sacerdotes coma polos 
pais. Ao igual que procurades dialogar na 

escola cos mestres 
acerca do ritmo 
e das melloras 
que os vosos fillos 
van acadando, 
non deixedes de 
manter ese mesmo 

diálogo fraterno e cercano cos catequistas, 
informándovos, preocupándovos, coidando e 
ofrecéndovos a colaborar nesta rica tarefa de 
crecemento na fe dos vosos fillos e fillas.

Queridos pais, non esquezades que sodes 
“actores protagonistas” da catequese. Como nos 
lembra o Directorio Xeral para a Catequese: os 
pais recibides no sacramento do matrimonio 
a gracia e a responsabilidade da educación 
cristiá dos vosos fillos, aos que testificades 
e transmitides, ao mesmo tempo, os valores 
humanos e relixiosos (DGC 227). Esta misión 
farase posible dende:

 o testemuño de vida como crentes.

 o descubrimento do sentido cristián de cada 
acontecemento.

 o acompañamento do despertar relixioso 
dos vosos fillos.

 a colaboración e apoio na catequese das 
vosas parroquias.

Este ano as Delegacións de Catequese de Galicia 
queremos deixarnos guiar e iluminar pola 
exhortación Apostólica “Amoris Laeitia” do papa 
Francisco, que define a familia como “Igrexa 
doméstica”. Isto significa que en cada familia 
cristiá deben refletir os diversos e ricos aspectos 
ou funcións da vida de toda a Igrexa:

 A Misión.

 A Catequese.

 O Testemuño.

 A Oración.

O Papa, na súa 
Exhortación Apostólica, 
considera á familia como 
“a sede da catequese 
dos fillos”, “o lugar onde 
os pais se convirten nos 
primeiros mestres da fe 
para os seus fillos” (n. 16).

Ser mestres da fe, dinos 
o papa Francisco, é “unha tarefa artesanal, de 
persoa a persoa” (n. 16).

O Papa volve a lembrarnos que a educación 
dos fillos debe estar marcada por un camiño 
de transmisión da fe, que ten dificultades 


