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LEMA E CARTEL 

Indicacións catequéticas  
 

 

“O ben da familia é decisivo para o futuro do mundo e da Igrexa” (Amoris 
Laetitia 31). Consciente desta importancia, a Igrexa ocupouse e preocupouse 
do tema da familia. O recente maxisterio pontificio dedicou importantes 
documentos a esta cuestión: Humanae vitae de Paulo VI, Familiaris consortio 
de Xoán Paulo II, ou Deus caritas est de Benedito XVI. O Papa Francisco 
súmase coa publicación da exhortación Amoris Laetitia (A ledicia do amor), a 
este grupo de pontífices que puxeron á familia no centro do seu ministerio 
pastoral. 

A familia xoga tamén un papel insubstituíble no ámbito da catequese. Ela 
é, segundo a Biblia, “a sé da catequese dos fillos” (A.L. 16). O cartel e o lema 
deste curso poñen a súa atención na relación entre familia e catequese. 

O Lema: A familia, fogar de catequese 

A familia é o chan nutricio no que se xera a vida biolóxica e a vida de fe.  

Desde os primeiros momentos da existencia os pais axudan aos fillos a 
medrar en amor e confianza, a coñecer un mundo descoñecido, a pronunciar 
as palabras que configuran a realidade, a desenvolver a autoestima e asentar 
a propia personalidade (Cf. A.L. 175). E tamén á abrirse á bondade de Deus, o 
Pai misericordioso.  

Este espertar á fe é un precioso momento da vida familiar, onde se 
transmite, mesturado con valores e afectos, a “gramática da fe”, as primeiras 
letras e palabras que nos vinculan a Deus. A familia convértese así en 
auténtico fogar de fe. 

O cartel 

Na imaxe do cartel vemos unha familia composta por fillos, pais e avós, 
que son, en moitas ocasións, os que aseguran a transmisión dos valores da fe 
e os que inician na vida cristiá aos netos (Cf. A.L. 192). 

A familia está enmarcada polos trazos que representan unha igrexa. En 
realidade son as liñas básicas coas que un neno debuxaría a súa casa, pero 
en vez de cheminea ten a cruz. A igrexa é a casa da fe que nos procreou á 
vida en Cristo por medio do bautismo. 

A familia non esgota o mundo, por iso os nenos deben abrirse a 
realidades máis amplas, tamén na educación da fe. Por iso, “para facer 
efectiva esa prolongación da paternidade nunha realidade máis ampla, as 
comunidades cristiás están chamadas a ofrecer o seu apoio á misión 
educativa das familias, de xeito particular a través da catequese de iniciación. 
Para favorecer unha educación integral necesitamos reavivar a alianza entre a 
familia e a comunidade cristiá”. (A.L. 279). 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
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CELEBRACIÓN 

Xesto de envío 
 

 

Propoñemos celebrar a Eucaristía propia do Domingo, coas 

oracións e lecturas que lle corresponden; e ofrecemos algunhas 
suxestións: monicións, preces e xesto de envío. 

Monición inicial 

Benvidos irmáns, a esta celebración na que bota a andar o novo curso 
catequético.  

O lema deste ano, “A familia, fogar de fe”, lémbranos o insubstituíble papel da familia 

no espertar relixioso, na iniciación á vida cristiá e na transmisión da fe aos fillos.  

Pero a familia non está soa nesa transcendental misión. Sacerdotes, catequistas, 

educadores e toda a comunidade cristiá comparten esa mesma tarefa; porque a 
Igrexa é unha familia de familias. 

Unámonos en oración agradecida ao Señor, e pidámoslle polo novo curso 

catequético que hoxe comeza. 
 

Lecturas propias do Domingo 
 

Oración dos fieis 
 

Sacerdote. Oremos a Deus noso Pai dicindo: Escóitanos, Señor. 
 

Un pai ou unha nai: Polos pais e nais de familia, para que fagamos das nosas 

casas auténticos fogares de vida e de fe. Oremos ó Señor.  
 

Un neno ou nena: Polos que comezamos o novo curso catequético, para que 

medremos na amizade con Xesús e no respecto aos amigos. Oremos ó Señor. 
 

Un/unha catequista: Polos catequistas e educadores, para que desenvolvamos a 

nosa misión con fidelidade á Igrexa e cariño aos rapaces. Oremos ó Señor. 
 

Un avó ou unha avoa: Pola Igrexa, pola nosa sociedade e a nosa parroquia, para 

que, entre todos melloremos a educación de nenos e mozos. Oremos ó Señor. 
 

Sacerdote. Pedímoscho a Ti, que vives e reinas por sempre eternamente. Amén. 

 

Monición á procesión das ofrendas 

O pan e o viño que ofrecemos expresan as nosas vidas e das nosas familias: as 

súas esperanzas e fatigas, os seus fracasos e logros.  

Os materiais catequéticos que presentamos destacan o ámbito dos nosos esforzos 
pastorais ao logo deste novo curso. 

 

Organízase a procesión das ofrendas. Uns pais levan o pan e o 
viño ao altar. Uns catequistas os folletos “tres catequeses sobre 

a familia”, e uns nenos o cartel do curso. 
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Xesto de envío 

Monitor: toda a comunidade cristiá participa da misión evanxelizadora de Xesús e 

é responsable da acción catequética. Pero dentro da comunidade algúns exercen 

unha función particular. A eles os encomendamos de maneira especial, os 

enviamos para que transmitan a ledicia da fe.  

Monitor: En representación da parroquia chamamos a unha familia. 

Párroco: Queridos pais (e avós), a vosa familia é fogar de catequese, ámbito 

privilexiado para descubrir o rostro misericordioso do Deus de Xesús. 

No sacramento do matrimonio e no bautismo dos vosos fillos, fixestes propio o 

compromiso de educar a eses fillos na fe, de xeito que amaran a Deus e ó 

próximo como Cristo nos ensinou. ¿Queredes renovar este compromiso? 

Pais: Si, queremos. 

Monitor: En representación da parroquia chamamos aos/ás catequistas. 

Párroco: Estimados catequistas, a vosa misión é un auténtico exercicio de 

paternidade e maternidade espiritual; axudades a procrear novos fillos á fe. A 

vosa vocación ao servizo da catequese comprométevos a ser transmisores da fe, 

voceiros da Boa Nova para educar a nenos, rapaces e mozos. ¿Queredes 

renovar este compromiso? 

Catequista: Si, queremos. 

Monitor: E todos nós, pedras vivas que formamos a comunidade parroquial de..., 

.................... tamén renovamos o noso compromiso cristián. 

Párroco: Queridos fieis, en virtude do bautismo todos participamos da misión 

pastoral de Cristo e somos sacerdotes, profetas e reis. A Igrexa, por medio da 

Palabra e dos Sacramentos, non deixa de fortalecernos para ser no medio do 

mundo testemuñas fieis de Xesucristo. ¿Queredes ser tamén anunciadores da fe 

nas vosas familias, entre os vosos amigos e na vosa parroquia? 

Todos: Si, queremos. 

 
Rematamos a celebración cun canto apropiado: “Ide e 

pregoade” (Cancioneiro Litúrxico Galego nº 138) ou “Anunciamos 

o Reino de Deus” (Cantoral relixioso, p. 210).  
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AMORIS LAETITIA 

10 claves catequéticas 

 
Presentamos en dez puntos un resume da “Amoris Laetitia”, desde unha 

perspectiva catequética. 

1. Considera “a familia como a sé da catequese dos fillos”; “é o lugar onde 

os pais convértense nos primeiros mestres da fe para os seus fillos” (n. 

16).  

2. Ser mestres da fe é, como nos di o papa Francisco, “unha tarefa 

artesanal, de persoa a persoa” (n. 16). 

3. “Os pais teñen o deber de cumprir con seriedade a súa misión 

educadora, como ensinan a miúdo os sabios bíblicos (cf. Pr 3,11-12; 

6,20-22; 13,1; 22,15; 23,13-14; 29,17). Os fillos están chamados a 

acoller e practicar o mandamento: «Honra ao teu pai e á túa nai» (Ex 

20,12), onde o verbo «honrar» indica o cumprimento dos compromisos 

familiares e sociais na súa plenitude, sen descoidalos con escusas 

relixiosas” (n. 17). 

4. “As familias cristiás, pola graza do sacramento nupcial, son os principais 

suxeitos da pastoral familiar, sobre todo aportando o testemuño gozoso 

dos cónxuxes e das familias, igrexas domésticas”. Pero “para que as 

familias poidan ser cada vez máis suxeitos activos da pastoral familiar, 

requírese un esforzo evanxelizador e catequístico dirixido á familia, que 

a oriente neste sentido” (n. 200). 

5. O Papa sinala que “tampouco é bo que os pais se convertan en seres 

omnipotentes para os seus fillos, que só poidan confiar neles, porque así 

impiden un adecuado proceso de socialización e de maduración 

afectiva”. Pero “para facer efectiva esa prolongación da paternidade 

nunha realidade máis ampla, as comunidades cristiás están chamadas a 

ofrecer o seu apoio á misión educativa das familias, de xeito particular a 

través da catequese de iniciación. Para favorecer unha educación 

integral necesitamos reavivar a alianza entre a familia e a comunidade 

cristiá” (n. 279). 
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6. “A educación dos fillos debe estar marcada por un camiño de 

transmisión da fe, que se dificulta polo estilo de vida actual, polos 

horarios de traballo, pola complexidade do mundo de hoxe onde moitos 

levan un ritmo frenético para poder sobrevivir”. Por iso, -indica o Papa- 

“han de ser valorados os cónxuxes, nais e pais, como suxeitos activos 

da catequese”. Nesta tarefa educativa dos fillos “é de grande axuda a 

catequese familiar, como método eficaz para formar aos novos pais de 

familia e facer que tomen conciencia da súa misión de evanxelizadores 

da súa propia familia” (n. 287). 

7. “A educación na fe sabe adaptarse a cada fillo, porque os recursos 

aprendidos ou as receitas ás veces non funcionan”. “Os pais que queren 

acompañar a fe dos seus fillos están atentos aos seus cambios, porque 

saben que a experiencia espiritual non se impón senón que se propón á 

súa liberdade” (n. 288). 

8. “É fundamental que os fillos vexan dun xeito concreto que para os seus 

pais a oración é realmente importante. Por iso os momentos de oración 

en familia e as expresións da piedade popular poden ter maior forza 

evanxelizadora que todas as catequeses e que todos os discursos. 

Quero expresar especialmente a miña gratitude a todas as nais que oran 

incesantemente, como o facía Santa Mónica, polos fillos que se 

afastaron de Cristo” (n. 288). 

9. “O exercicio de transmitir aos fillos a fe, no sentido de facilitar a súa 

expresión e crecemento, axuda a que a familia se volva evanxelizadora, 

e espontaneamente empece a transmitila a todos os que se achegan a 

ela, incluso fóra do propio ámbito familiar. Os fillos que crecen en 

familias misioneiras a miúdo vólvense misioneiros, se os pais saben vivir 

esta tarefa de tal xeito que os demais os sintan próximos e amigables, 

de maneira que os fillos medren nese modo de relacionarse co mundo, 

sen renunciar á súa fe e ás súas conviccións” (n. 289). 

10. “Obviamente, se alguén ostenta un pecado obxectivo coma se fose parte 

do ideal cristián, ou quere impoñer algo diferente ao que ensina a Igrexa, 

non pode pretender dar catequese ou predicar, e nese sentido hai algo 

que o separa da comunidade (cf. Mt 18,17). Necesita volver escoitar o 

anuncio do Evanxeo e a invitación á conversión. Pero aínda para el pode 

haber algún xeito de participar na vida da comunidade, sexa en tarefas 

sociais, en reunións de oración ou do xeito que suxira a súa propia 

iniciativa, xunto co discernimento do pastor” (n. 297). 
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Materiais catequéticos 
 

NENOS/AS  6-7 anos 
 

“Los primeros pasos en la fe” 
 

CEE 
 

Castelán 

Libro de actividades “Espertamos á fe” Secret. Galicia Galego/Castelán 

NENOS/AS  7-9 anos 
 

Catecismo “Xesús é o Señor”   
 

CEE 
 

Galego/Castelán 

Libro de actividades 1º ano “Creo en Xesús” Sc. Galicia/PPC Galego/Castelán  

Libro de actividades 2º ano “Creo en Xesús” Sc. Galicia/PPC Galego/Castelán 

Guía pedagóxica 1º e 2º ano “Creo en Xesús” Sc. Galicia/PPC Castelán 

PREPARACIÓN INTENSIVA 1ª COMUÑÓN 
 

Carpeta de actividades “Camiñamos ó encontro de Xesús” 
 

Secret. Galicia 
 

Galego/Castelán 

Guía pedagóxica “Camiñamos ó encontro de Xesús” Secret. Galicia Galego/Castelán 

POSTCOMUÑÓN  (10-14 anos) 
 

Catecismo “Testigos del Señor” 
 

CEE 
 

Castelán 

Libro de activ. 1º “La Verdad que nos hace libres” Sc. Galicia/PPC Castelán 

Guía pedagóxica 1º Sc. Galicia/PPC Castelán 

Libro de activ. 2º “El camino que conduce al Padre” Sc. Galicia/PPC 
 

Castelán 

 Guía pedagóxica 2º (no mes de novbro. 2016) Sc. Galicia/PPC Castelán 

   

Libro 1: “A Alianza de Deus connosco” Sc. Galicia/PPC Galego/Castelán  

Libro 2: “Deus dános unha nova vida” Sc. Galicia/PPC Galego/Castelán 

Libro 3: “O Reino de Deus” Sc. Galicia/PPC Galego/Castelán 

Guía Pedagóxica dos libros 1, 2 e 3  Sc. Galicia/PPC Castelán 

“O Templo” (cómic) Secret. Galicia Galego 

“Historia dos amigos de Deus” (cómic + fichas actividades) Secret. Galicia Galego 
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CONFIRMACIÓN 

“Confirmados na fe” 1 e 2 Sc.Galicia/PPC Galego/Castelán 

Guía pedagóxica Sc.Galicia/PPC Castelán 

“Camino de fe” (para a confirmación de adultos) Sc.Galicia/PPC Castelán  

CATEQUISTAS 

“Escola de catequistas 1” (12 temas Cat. Fundamental) Secret. Galicia Galego/castelán 

Tres temas sobre a familia: 

 una comunidad de vida 

 comunidad de amor 

 comunidad de fe y de oración 
 

Secret. Galicia Castelán  

FAMILIA 

“O bautismo do noso fillo” (5 temas prebautismais) Secret. Galicia Galego/castelán 

Guía pedagóxica “O bautismo do noso fi l lo” Secret. Galicia Galego/castelán 

“O espertar relixioso” (3 temas para a familia) Secret. Galicia Galego/castelán 

“Iniciación na fe” (3 temas para pais dos nenos 6-7 anos) Secret. Galicia Galego/castelán 

“Encontro con Xesús” (3 temas pais nenos 7-9 anos) Secret. Galicia Galego/castelán 

“Iniciación sacramental” (5 temas pais de 1ªComuñón) Secret. Galicia Galego/castelán 

Guía pedagóxica dos folletos anteriores Secret. Galicia Castelán 

COLECCIÓN “EN FAMILIA” 

“Para orar… en familia” Secret. Galicia Galego/castelán 

“O Credo… en familia” Secret. Galicia Galego 

“A Misa… en familia”  Secret. Galicia Galego 

“A Iniciación Cristiá… en familia”  Secret. Galicia Galego 

“A Biblia… en familia”  Secret. Galicia Galego 

“Os Mandamentos… en familia” Secret. Galicia Galego 

AUDIOVISUAIS 
Servizo de DVD, vídeos e montaxes para parroquias, grupos e colexios.  

Servizo de edición de folletos, boletíns e outros materiais impresos. 

 

 


