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LEMA E CARTEL 

Indicacións catequéticas  
 

 

 

O Lema 

“Parroquia, familia que inicia na fe” 

Este é o lema elixido polos Secretariados de Catequese de Galicia para 

o curso 2017-2018. Con el, quérense destacar dous aspectos: 

O primeiro é a continuidade con cursos anteriores, que estiveron 

enfocados na familia e nas relacións da familia con outras instancias 

educativas, escola e parroquia. Así o curso 2013-2014 quería potenciar os 

vínculos e a colaboración entre familia, parroquia e escola; e o curso 2016-

2017 centrábase na familia como fogar da fe. 

Ademais o lema do presente curso 2017-2018 sitúanos tamén na liña 

marcada polo Secretariado Nacional de Catequese para o período 2016-

2020, onde se insiste en situar a iniciación cristiá no ámbito da comunidade. 

O segundo aspecto a subliñar é a centralidade da parroquia, como 

“ámbito propio e principal” da iniciación cristiá, idea insistente nos 

documentos do maxisterio eclesial: 

Aínda que existen diversos ámbitos e niveis onde se manifesta a Igrexa de 

Cristo, a parroquia encarna a maternidade espiritual da Igrexa particular, pois 

nela, como célula da diocese, o cristián é xerado á fe, madura nela e vívea 

como tal. De aí a necesidade de situar debidamente a iniciación e de potenciar 

a calidade evanxelizadora e comunitaria das parroquias como lugar onde se 

vive e se aprende a vivir como fillos de Deus, discípulos de Xesucristo e 

irmáns de todos os homes. A parroquia é fogar e mesa común de todos os fieis 

sen excepción e debe estar aberta á integración con outros suxeitos e 

instancias que contribúen á iniciación cristiá. (CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, 

Custodiar, alimentar y promover la memoria de Jesucristo, 2014. Nº 10). 

O lema Parroquia, familia que inicia na fe está ilustrado por un 

precioso e colorista cartel, obra do debuxante Fano, a quen agradecemos a 

súa colaboración. 
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 O cartel 

Obxectivo do cartel 

- Mostra que a iniciación cristiá é como ensinar a dar os primeiros 
pasos a un neno para que aprenda a camiñar de adulto polos 
camiños da vida. A Iniciación Cristiá (IC) semella un camiño con 
etapas e no que se poñen en xogo diversos elementos de educación 
na fe, un dos cales e imprescindible é a catequese. 

- Catequese como proceso integral no que interveñen os papás, o resto 
da familia, a comunidade cristiá co seu sacerdote e catequistas e o 
resto das persoas que dinamizan as diferentes dimensións da mesma. 
En xeral todas as persoas que axudan á educación do neno: todos eles 
forman a comunidade parroquial. 

- Trazos máis fundamentais do cartel: dinamicidade, cor, alegría = 
esperanza, ilusión, novos horizontes para a IC e a catequese. 

Elementos 

 A parroquia: lugar habitual de la IC. 

 A parroquia (debuxou simbolicamente a Igrexa de Bembibre) está 
figurada polo templo no medio da comunidade de veciños. 
Contemplamos no cartel unha parroquia típica galega. En granito, 
circundada de verde vexetación, de campo, de casas e de hórreos (a 
vida e o traballo ordinarios) 
 o hórreo e as casas típicas de Galicia; dispersión das casas: marca 

como o reto da nosa catequese: unha catequese inculturada, 
próxima á vida das persoas, “en saída”. 

 Pero a parroquia é, sobre todo, unha comunidade, unha familia que 
axuda á iniciación cristiá. 
 Vista como unha nai que procrea e aluma a vida de fe nos seus fillos. 

 A parroquia fórmana as persoas que están en torno ao 
catequizando: moitas e variadas; de todas as idades porque a 
catequese lévana adiante persoas de todas as idades (avoa, papá e 
mamá, neno en brazos, nenos doutras idades, o neno que camiña 
diante): todos formamos parroquia e somos necesarios; no cartel as 
persoas forman cos seus brazos unha cadea para axudar á IC; 
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 papá, collendo a un neno no colo: elemento da tenrura; 

 Mamá: delega a súa función maternal á Igrexa; 

 Catequista: a avoa, que é a maioría das nosas catequistas 
(homenaxe a elas); alegre e feliz; unida a toda a comunidade 
(brazo como argola da cadea; o sacerdote pásalle o brazo 
sobre o ombreiro); leva debaixo do brazo o catecismo (debe 
estar formada), e está fundamentada sobre a Palabra de 
Deus; e unida a toda a comunidade (o elemento da 
afectividade é necesario na vida do catequista) = os 
catequistas han ser “ALEGRES, FORMADOS, UNIDOS”. 

 Sacerdote: alegre e feliz; pasa a man sobre a catequista e está 
unido ao resto da comunidade: é o home que crea vínculos, 
servidor da Palabra, dos sacramentos, da unidade. 

 Os brazos que se unen para facer unha cadea: como familia 
todos se unen e se axudan… 

 O Corazón que proxecta a Igrexa-Parroquia e sobre o que camiña o neno: 
A parroquia é unha familia cuxas relacións e accións baséanse no amor, … 

 

 O neno: No centro do debuxo e da atención educativa; axudado por 
toda a Igrexa; axúdaselle a dar os primeiros pasos na fe. Como a todos 
os nenos, como cando comezan a camiñar, hai que facer unha serie de 
procesos sucesivos: a) estabilízaselle, colléndoo das mans e mirándose 
cara a cara papás e nenos; b) fáiselle mirar á fronte e oriéntaselle a 
camiñar non tanto cara aos papás, senón sobre todo cara adiante. 

 O camiño: un elemento tan coñecido na nosa terra: cunha fermosa cor 
amarela, a cor de divindade, da transcendencia (a frecha e a vieira na 
base da Igrexa séguennos falando de camiño e peregrinaxe): a vida de 
fe, e a catequese que serve para iniciarse nela, semella un camiño que 
hai que percorrer acompañado e orientado cara a Xesús en e pola 
comunidade. 

 Por iniciación: entendida como un camiño ou itinerario (representado 
polo camiño de terra amarelo, e a dinamicidade dos personaxes en 
movemento), para producir: a) unha introdución progresiva na fe; b) 
unha fundamentación da vida de fe. Composto de catro elementos 
fundamentais ou itinerarios sincronizados: 
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 litúrxico-sacramental: arriba á esquerda: auga e a luz do 
Cirio Pascual (Bautismo); Pomba (Confirmación); Eucaristía 
(cáliz con viño e patena con pan). 

 espiritual: o Espírito Santo; 

 catequético: a anciá, que é a catequista; pero tamén a 
familia, representada no papá e a mamá (primeiros 
catequistas, cando son cristiáns); o sacerdote, a 
comunidade,... (responsables da catequese). 

 Comunitario: todos os personaxes compoñen a parroquia. 
Todos están en movemento: a iniciación cristiá é un 
itinerario, un movemento, un camiño, un proceso... A 
catequese ha de estar realizada pola comunidade cristiá, 
na comunidade, para a comunidade. Os diversos ámbitos 
educativos da comunidade son necesarios, cada un ten o 
seu propio papel e riqueza, ao mesmo tempo que as súas 
propias limitacións; todos son complementarios. 

 Xesús como camiño: a primeira cara que aparece, na parte inferior da 
dereita do cartel... O neno, a comunidade, segue a Xesús como 
discípulos: Xesús é o Camiño, o Camiñante que camiña ao noso lado 
(como os discípulos de Emaús), e que nos indica por onde e cara a 
onde ir. 

 O ceo: hai un novo amencer para a catequese (palabra escrita en marca 
de auga) despois dos Sínodos diocesanos das nosas Dioceses: ceo en 
cor rosa, malva, algo alborexa. 

 Esta proxección cara ao futuro tamén se percibe e vén reforzada no 
feito de que as casas típicas galegas déixanse atrás, e o edificio-
parroquia avanza cara adiante detrás de Xesús: unha catequese 
afincada na tradición que agradece, pero que mira ao futuro como 
desafío esperanzado: quérese indicar que deixa atrás unha pastoral e de 
xeito creativo avánzase cara a unha nova. 

 A alegría: as cores, as caras dos personaxes sorrintes e irradiando 
enerxía positiva. Aínda que é verdade que chove moito en Galicia, e 
tamén nas nosas comunidades vivimos tempos de ceos grises, o 
Evanxeo e a fe sempre fan xurdir a Alegría que provén do Sol invicto 
que é Cristo. “O mellor aínda está por vir”. 
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CELEBRACIÓN / Xesto de envío 
 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Hoxe, coma todos os domingos, reunímonos ao redor da mesa do Señor para 

escoitar a súa Palabra e compartir o seu Pan de vida. Pero hoxe a nosa reunión ten 

ademais un sentido especial.  

Damos comezo ao novo curso de catequese da nosa parroquia, e hoxe son 

enviadas aquelas persoas que, en nome da Igrexa, levarán a cabo a tarefa de 

acompañar no camiño da fe aos nosos nenos, xoves e adultos. 

Necesitamos homes e mulleres que anuncien a fe e acompañen no camiño da 

vida cristiá. Para iso contamos no seo da nosa comunidade parroquial coa resposta 

xenerosa dos catequistas á chamada que recibiron.  

Que esta celebración sexa unha acción de grazas polo agasallo que Deus fai á 

súa Igrexa chamando continuamente e enviando á misión a estes catequistas. 

LITURXIA DA PALABRA (Pódense usar as lecturas do Domingo) 

HOMILÍA 

RITO DE ENVÍO 

Monición: 

Vaise proceder agora ao rito do envío dos catequistas que este ano levarán a 

cabo a tarefa da Catequese na nosa Parroquia. É un modo de expresar que non 

actúan en nome propio, senón en nome da Igrexa. 

Celebrante: (os catequistas póñense en pe) 

Queridos catequistas: 

Vós, que actuades en nome da Igrexa que vos envía, tedes unha misión moi 

importante que cumprir: ser testemuñas da mensaxe de Xesús. 

Expoñeredes e explicaredes a Palabra de Deus na catequese e, co voso esforzo e 

a axuda do Señor, os nenos e mozos irán madurando na fe. 

Que a vosa vida sexa testemuño de Xesucristo e da súa mensaxe no seo da 

Igrexa. 
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PROFESIÓN DE FE E COMPROMISO  
(Os catequistas reciben unha vela acendida) 

Celebrante: 

Antes de recibir a misión, é necesario que profesedes publicamente a vosa fe; 

que expresedes ante a Igrexa reunida a vosa dispoñibilidade á tarefa que 

se vos encomenda e a aceptación do compromiso que asumides. 

 ¿Creedes en Deus, Pai todopoderoso, creador do ceo e da terra? 

Catequistas: Si, creo. 

Celebrante: ¿Creedes en Xesucristo, o seu único Fillo, o noso Señor, que 

naceu de Santa María Virxe, proclamou con obras admirables o Evanxeo 

de Deus, morreu, foi sepultado, resucitou de entre os mortos e está 

sentado á dereita do Pai? 

Catequistas: Si, creo. 

Celebrante: ¿Creedes no Espírito Santo, na santa Igrexa católica, na 

comuñón dos santos, no perdón dos pecados, na resurrección dos mortos 

e na vida eterna? 

Catequistas: Si, creo. 

Celebrante: ¿Estades dispostos a realizar a vosa tarefa vivindo a fe con 

sinceridade de corazón e proclamándoa de palabra e de obra? 

Catequistas: Si, estou disposto. 

Celebrante: ¿Comprometédesvos, contando coa axuda do Espírito Santo, a 

testemuñar coa vosa vida a mensaxe de Xesucristo? 

Catequistas: Si, comprométome. 

Celebrante: ¿Prometedes ser constantes na tarefa de catequistas e loitar 

contra todo desalento e desánimo, para así servir como evanxelizadores a 

esta comunidade cristiá? 

Catequistas: Si, prometo. 
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BENDICIÓN DOS CATEQUISTAS 

Celebrante: 

Oremos ao Señor que derrame a súa luz sobre estes catequistas: 

Señor Deus, fonte de toda luz e orixe de toda bondade, que nos enviaches ao 

teu Fillo único, Palabra de vida, para que revelase aos seres humanos o misterio 

escondido no teu amor. 

Bendí a estes irmáns e irmás nosos, elixidos para o servizo da catequese, e 

concédelles anunciar a Xesucristo e a súa mensaxe con toda fidelidade ós irmáns. 

Por Xesucristo, o noso Señor. 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Oremos, irmáns, a Deus polas necesidades da Igrexa e do mundo, por nós 

e, de modo especial, por quen se dedican á tarefa de evanxelizar.  

Digamos unidos: Pai Bo, fainos servidores. 

1. Pedímosche, Deus bo, pola túa Igrexa: convértea cada día; faina máis sinxela e 

pobre e, ao mesmo tempo, próxima aos homes e mulleres dos nosos días. 
OREMOS. 

2. Presentámosche, Pai bo, a estes homes e mulleres que hoxe, na nosa 

Comunidade, asumiron o compromiso da Evanxelización e da Catequese: 

éncheos da túa luz e da túa forza, e que o seu compromiso vivido sexa fonte de 

gozo e de alegría. OREMOS. 

3. Para que os pais non renuncien á súa misión de ser os «primeiros anunciadores 

da fe». OREMOS. 

5. Ofrecémosche, tamén, Pai bo, a quen entre nós se atopan sumidos na dor e a 

enfermidade, na necesidade e na marxinación: que a nosa Comunidade sexa 

sempre próxima e solidaria ás persoas máis necesitadas. OREMOS. 

6. Presentámosche a esta Comunidade que hoxe se reuniu: concédenos o don de 

asumir a nosa vocación e o noso servizo na Comunidade, para así vivir con 

plenitude e con gozo o seguimento de Xesús. OREMOS. 

Noso Pai, escoita as nosas necesidades e concédenos a alegría de vivir no 

teu servizo. Por Xesucristo noso Señor. Amén. 
 

PRESENTACIÓN DOS SÍMBOLOS 

Presentamos o pan e o viño, alimento e forza do noso camiño. Poñemos no altar 

a ilusión e o esforzo para que Xesús o transforme en bo alimento, en encontro con 

El e vida nova para a nosa comunidade. 

Presentamos esta vela acendida. Xesús mándanos ser luz polo testemuño de 

vida cristiá. 
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ORACIÓN FINAL (todos) 

Ide por todo o mundo... 

Estas palabras están ditas para min.  

Son continuador/ra da túa obra.  

Son o teu compañeiro na misión.  

Grazas, Xesús, pola túa confianza  

nas miñas posibilidades. 

Convérteme primeiro a min 

para que eu poida anunciar a outros a Boa Noticia.  

Dáme audacia.  

Dáme esperanza.  

Dáme amor.  

Dáme constancia.  

Convérteme primeiro a min,  

para que sexa Boa Noticia para os irmáns.  

Grazas, Xesús, por chamarme 

a ser hoxe apóstolo e catequista na túa Igrexa. 
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Propostas  de acción 

 

1. Dar a importancia que se merece á catequese dentro de todas as tarefas pastorais na 
parroquia. Ela é a que realiza a acción básica de iniciar e afondar na fe. 

2. Organizar a catequese como un proceso continuo de iniciación cristiá superando a 
mentalidade de que é só para recibir os sacramentos. 

3. Implicar a toda a comunidade cristiá (sacerdotes, pais/avós, catequistas) nesa tarefa. A 
acción conxunta de cada un, e segundo as súas posibilidades, é vital para lograr bos 
froitos. 

4. Establecer unhas canles de formación (doutrinal, pedagóxica, espiritual) de todos os 
axentes da catequese (encontros, cursos, escolas, convivencias...). Sen formación non é 
posible unha catequese de autentica calidade. 

5. Renovar os materiais utilizados no desenvolvemento da catequese. Utilizar os 
catecismos oficiais da Conferencia Episcopal Española e os materiais complementarios 
dos Secretariados de Catequese aprobados polos Bispos de Galicia. Sen bos materiais é 
imposible realizar unha autentica formación cristiá. 

6. Estudar a posibilidade de realizar algunhas experiencias que axuden a renovar a 
catequese: convivencias de nenos ou adolescentes, catequese interxeracional, 
agrupamento de catequese de varias parroquias (arciprestais, de zonas pastorais...).  
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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  Sc. Galicia/PPC Castelán 

Libro de activ. 3º “La Vida que nos colma de alegría” Sc. Galicia/PPC 
Castelán 

Guía pedagóxica 3º 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 
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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 

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. 

 

 

 


