
ENCONTRO COM OS PAIS DOS CATEQUIZANDOS - MISSÕES 

 

 Oração inicial 

« Feliz quem teme ao Senhor           e anda nos seus caminhos. 

Viverás do trabalho de tuas mãos:       viverás feliz e contente. 

A tua esposa será como videira fecunda  na intimidade do teu lar; 

      os teus filhos serão como rebentos de oliveira  ao redor da tua mesa. 
Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. 
O Senhor te abençoe do monte Sião! 
Possas contemplar a prosperidade de Jerusalém  todos os dias da tua vida, 

    e chegues a ver os filhos dos teus filhos.              Paz a Israel! » (Sl 128/127, 1-6). 
 

“Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria” (Sal 125/126,3)  
 

• Boas-vindas. 

• Alegria pela vida de seus filhos, e por quererem aprofundar a fé deles no 

seguimento de Jesus Cristo. 

• Finalidade de este encontro: Explicar o que a Igreja preparou para a catequese de 

seus filhos, e para os senhores, neste mês de outubro, dedicado especialmente às 

missões. 

• Mas antes, permitam uma pequena referência: quando nós, ou seus filhos, fazemos 

alguma coisa boa -ajudar os outros, colaborar nas tarefas de casa, perdoar, procurar 

entender, etc.- todos ficamos felizes, não é? Já pensaram se sempre fosse assim? 

• Mas as crianças têm um ânimo mais puro e decidido que nós. E vocês sabem disso. 

• Para que isto não seja algo ocasional, mas tenha continuidade, é preciso que Jesus 

esteja no nosso coração, seja Ele o exemplo a ser seguido. 

• Recordar as palavras do papa Francisco: “A família deve continuar a ser o lugar onde 

se ensine a perceber as razões e a beleza da fé, a rezar y a servir o próximo” (AL 

287).  

• Existem dois partos: o natural, para a vida de família, de sociedade; e o 

sobrenatural, da vida para viver como filho de Deus, da família de Deus, da Igreja. 

➔ preparar-se para os dois partos, dar sequência aos dois. 

• Assim como vocês estão atentos às mudanças do crescimento dos filhos; assim 

também devem estar atentos às mudanças do crescimento espiritual. E a ser 

solução, não se conformando em ser espectadores.  

• E uma das dimensões do crescimento espiritual é a missionária. “Os filhos que crescem 

em famílias missionárias, frequentemente tornam-se missionários” (AL 289). Eis a 

razão pela qual entendemos que a família é a primeira escola onde se aprende a ser 

missionário. 



• S. Jõao Paulo II: "Ou a família é missionária, ou não é cristã". Ainda mais: "A fé se 

fortalece dando-a!". 

• “A educação na fé deve adaptar-se a cada filho…”   

• Escutemos o testemunho do Pe. Duval sobre seus pais:  

As mãos do meu pai e os lábios de minha mãe me ensinaram muito mais sobre 

Deus que todos os catecismos. 

Em casa rezávamos cada dia a oração da noite juntos. Disso me lembro e me 

lembrarei toda a vida. Minha irmã Elena recitava todas as orações. Como eram 

longas demais para as crianças, ia aumentando aos poucos a velocidade, se 

enrolava, comia um pedaço aqui, outro lá, até que meu pai lhe pedia: “Comece 

tudo e novo”. Então comecei a entender que é preciso falar com Deus devagar, 

seria e amorosamente. 

É curioso como me recordo da postura do meu pai. Ele, que por trabalhar na roça 

sempre voltava cansado, depois de jantar se ajoelhava com a testa entre as 

mãos, sem olhar nem pra seus filhos, rezava sem pressa. E eu pensava: ‘Meu pai, 

que é forte, que manda em casa, que não se altera ante as dificuldades da vida, 

que não tem medo nem dos poderosos nem dos maus, agora se torna criança 

perante Deus! como muda quando fala com Ele! Deve ser Deus muito importante 

para que meu pai se ajoelhe perante Ele, e deve ser muito simples para que 

converse com Ele sem trocar de roupa!’ 

A minha mãe, porém, nunca a vi de joelhos. Demasiado cansada, sentava-se com 

meu irmão caçula no colo e todos nós em volta dela. Murmurava as orações em 

voz baixa de ponta a ponta. O mais curioso é que não parava de olhar-nos um 

por um; um olhar para cada um, mais demorado para os menorzinhos. Eu 

pensava então: ‘Deus deve ser muito simples quando se pode falar com Ele 

segurando uma criança no colo, e sem tirar o avental’. 

As mãos do meu pai e os lábios de minha mãe me ensinaram muito mais sobre 

Deus que todos os catecismos. Deus é uma pessoa, é alguém muito próximo de 

nós com quem se pode falar à vontade depois do trabalho”. 

 

CONCLUINDO: 

Palavras do Papa João Paulo II em Porto Alegre, falando sobre a catequese:  
Nos primeiros anos de vida das crianças lançam-se a base e o fundamento do seu 
futuro.   

O testemunho é fundamental. A Palavra de Deus é eficaz em si mesma. Mas 

adquire sentido concreto quando se torna realidade na pessoa que a anuncia. Isto 

vale de maneira particular para as crianças que ainda não têm condições para 

distinguir entre a verdade anunciada e a vida daquele que a anuncia. Para a criança 



não há distinção entre a mãe que reza e a oração; mais ainda, a oração tem 

especial valor porque é a reza da mãe. 

 

Apresentação do programa catequético, atividades... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


