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DESAFIOS DA CATEQUESE ATUAL, PERANTE 

A REALIDADE DA FAMÍLIA 

 Renovar a confiança em Deus [...] tomar consciência que o coração 

humano sempre está aberto aos valores da vida, da família e de 

Deus. Todos buscam ser felizes, na família e em família. 

  Reconhecer os sinais dos tempos, por meio do olhar bíblico, 

sabendo que se faz necessária a presença de homens e mulheres 

de Deus que vivam os valores da família. 

  Investir, urgentemente, na formação de pastores, agentes de 

pastoral e catequistas, que se apaixonem pela família e pela 

evangelização das mesmas. 

  Dinamizar a catequese das novas gerações, introduzindo-as na 

cultura dos valores da família. 

  Incentivar as escolas católicas para a evangelização das famílias. 

 

 



  Valorizar, na diocese, a contribuição dos agentes 

especializados na área da família.  

 Capacitar catequistas para darem testemunho vivo da paixão 

pelos valores sagrados da família. 

  Apresentar aos futuros padres e ao clero as propostas da 

catequese com relação à família. 

 Fazer uso dos meios de comunicação, na evangelização da 

família. 

 

 

                                    

  

 



• O que estamos desenvolvendo a 

partir dos desafios apontados pelo VI 

Sulão de 

   Catequese???  



 

Diocese de Guarulhos 

 

 

 

- Diretório Diocesano de Catequese  

Capítulo VII Catequese e Família; 

 

-Pastoral Familiar; 



 

Diocese de Santos 

 
 

• Em algumas paróquias são realizadas  

catequese para os pais e estes transmitem  para 

seus filhos ; 

• Outras, em paralelo com a catequese das 

crianças, é realizado uma catequese Adulta com 

os pais ;  

• A grande maioria continua com   

reuniões de pais  periódicas. 

 
 



 

Diocese de Santo André 

 

 

• No encontro com os pais se faz um 

momento de evangelização; 

 

• Os filhos só podem iniciar na 

catequese se os pais ou 

responsável participa junto com os 

catequizandos no encontro de 

catequista; 



 

• No encontro com os pais se faz um 

momento de evangelização; 

 

• Os filhos só podem iniciar na catequese se 

os pais ou responsável participa junto com 

os catequizandos no encontro de 

catequista  



Arquidiocese de São Paulo 

Região Lapa 



• Início do encontro com pais/responsáveis 

e crianças com o documento Catequese 

Renovada; 

• Estruturou-se com a perseverança do 

pároco e catequistas; 

• Encontros quinzenais de 2 horas; 

• Grupos de crianças de 10 a 12 anos; 

• Celebração do Sacramento no Tempo 

Pascal; 

 

 

 



• Encontros celebrativos com as crianças, 

catequistas e família; 

• Desafio: consciência de catequese 

permanente; 

• Positivo: surgimento de novos 

catequistas.   



CATEQUESE 

FAMILIAR 

Diocese de Registro 
 







•Famílias indígenas  







Catequese Inculturada com 

Famílias Afro-descendentes 

 

 

Noite cultural com contadores de casos 

com presença do padre e catequistas. 







 Estimular os pais para que sejam seguidores 

de Jesus com convicção, coerência e 

perseverança; 



  

• Organizar uma adequada formação 

catequética com adultos; 

 



• Acompanhar com ações programadas, os 

jovens cristãos que se preparam para o 

Matrimônio; 

 



 

 

 

• Fazer parcerias com as pastorais e os 

movimentos que trabalham junto às 

famílias 

 

a) Pastoral da Criança 

 

b) Pastoral da Saúde 

 

c) Pastoral da Caridade 



• Visita às Famílias 

  



• Realização de encontros 

semestrais com os pais dos 

catequizandos. 



www.diocesederegistrosp.com.br 


