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Caríssimos Sacerdotes, diáconos, religiosas, leigos e leigas engajados nas 
pastorais, serviços e movimentos da Diocese de Oeiras: 

Colocamos em vossas mãos o nosso PROJETO DIOCESANO DE INICIAÇÃO 
À VIDA CRISTÃ. Trata-se de um direcionamento de itinerário, resultado de um 
trabalho construído em mutirão, onde contamos com a cooperação de catequistas, 
leigos de outros grupos pastorais, religiosas, padres e bispo, todos empenhados em 
buscar uma resposta às exigências que o mundo pós-moderno nos impõe nos tempos 
hodiernos. Tomamos como referência para construir este Projeto o Documento 107 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB): Iniciação à vida cristã: 
itinerário para formar discípulos missionários. 

APRESENTAÇÃO 

Faço minhas as palavras do parágrafo número 9 do Documento 107 da CNBB: 
“Sabemos que o processo de Iniciação à Vida Cristã requer novas disposições 
pastorais. São necessárias perseverança, docilidade à voz do Espírito, sensibilidade 
aos sinais dos tempos, escolhas corajosas e paciência, pois se trata de um novo 
paradigma. Foi este o caminho percorrido por evangelizadores como Paulo, os 
primeiros cristãos e muitos missionários. Foi este o modo pelo qual lançaram os 
fundamentos de uma fé que atravessou séculos” (Iniciação à Vida Cristã, CNBB, nº 
9). 

Bispo Diocesano de Oeiras

O itinerário proposto, acreditamos que poderá ajudar às crianças, jovens e adultos 
a encontrar-se de modo mais intenso com a Pessoa de Jesus e despertar nestes o 
sentimento de pertença à Igreja e o espírito da missionariedade tão necessário para a 
construção de uma sociedade fundada nos valores éticos e cristãos. O Papa Francisco 
nos estimula dizendo que a 'formação cristã é, primariamente, o aprofundamento do 
querigma que se vai, cada vez mais e melhor, fazendo carne, que nunca deixa de 
iluminar a tarefa catequética, e permite compreender adequadamente o sentido de 
qualquer tema que se desenvolve na catequese. É o anúncio que dá resposta ao anseio 
de infinito que existe em todo o coração humano” (EG 165). 

Oeiras, 01 de fevereiro de 2019. 
Dom Edilson Soares Nobre

Colocamos este nosso Projeto nas mãos de Nossa Senhora da Vitória, nossa Mãe e 
padroeira. Urge avançar em águas mais profundas. Não tenhamos medo, pois, se por 
um lado a proposta é a quebra de paradigmas, por outro, estamos falando de 
experiências que já estão sendo executadas em algumas paróquias nossas e que os 
resultados estão sendo exitosos. Deus nos ajude!  O Divino Espírito Santo nos 
ilumine!
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        Nesse processo de inspiração catecumenal estão envolvidos 
catecúmenos/catequizandos, pais ou responsáveis (referência familiar), 
introdutores, catequistas, padrinhos, liturgistas, ministros, enfim, toda 
comunidade cristã, visando prioritariamente e de forma gradativa o encontro 
com o Senhor (maturidade em Cristo), a inserção na comunidade em vista de 
ação missionária e transformadora em todos os ambientes (sociedade): estado 
permanente de missão (DAp nn.213 e 551).  

INTRODUÇÃO  

        A Iniciação à Vida Cristã é o caminho gradual e continuo que envolve a 
pessoa batizada, grupos e comunidades-Igreja no processo mistagógico da 
alegre revelação dos mistérios da fé, isto é, dos segredos e dos planos de amor e 
salvação de Deus, revelado na Escritura Sagrada. Esta iniciação requer uma 
opção pessoal pelo encontro com a Pessoa de Jesus Cristo. Nesse processo é 
indispensável a conversão para prosseguir no conhecimento da proposta e dos 
conteúdos da fé cristã, de vida plena e de amor fraterno e solidário, ou seja, o 
discípulo missionário em formação, é despertado pelo primeiro anúncio 
(Querigma), segue por prolongado período de catequese que prepara também 
para a celebração sacramental (Batismo, Eucaristia e Crisma), prolongando-se 
pela inserção sempre maior no mistério (Mistagogia) e estendendo-se por toda 
sua vida cristã (Catequese permanente), com definição vocacional e inserção 
gradativa na vida e missão da comunidade. 

        Este caminho formativo de Iniciação à Vida Cristã que vem se 
implantando, envolve catecúmeno/catequizando que pode ser criança, jovem 
ou adulto, o qual busca a vida cristã ou foi nela insuficientemente iniciado ou 
busca formação permanente, em vista da maturidade em Cristo através de 
participação mais plena na comunidade cristã e sua missão permanente.  
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         - Que itinerário oferecer aos catequistas e agentes de pastorais a fim de 
que possam, com coragem e criatividade, educar na fé? 

 

PROBLEMATIZAÇÃO  

         - Quais os desafios que nossa Diocese precisa considerar para promover 
eficazmente a real iniciação cristã hoje? 

        O modelo de Iniciação à Vida Cristã apresentado pela Igreja é o de 
Inspiração Catecumenal. Diante disto pergunta-se: 

        As mudanças socioculturais e religiosas, na atual mudança de época, 
estão exigindo, para a formação cristã, a Iniciação à vida cristã. Esta é a 
interpelação e o grande desafio do Documento de Aparecida: A Iniciação à 
vida cristã é “desafio que devemos encarar com decisão, coragem e 
criatividade... Ou educamos na fé, colocando as pessoas realmente em contato 
com Jesus Cristo e convidando-as para segui-lo, ou não cumpriremos nossa 
missão evangelizadora. Impõe-se a tarefa irrenunciável de oferecer 
modalidade de iniciação cristã” (DAp. 287). 

         - Como desenvolver em nossa Diocese um processo de iniciação à vida 
cristã que conduza ao encontro pessoal, cada vez maior com Jesus Cristo, a 
partir do qual o sujeito envolvido no processo catequético opte por segui-Lo? 
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b) Favorecer o acesso dos catecúmenos/catequizandos à Palavra de Deus, 
em suas múltiplas manifestações, através da Leitura Orante;  

Objetivo geral:  

Objetivos específicos:  

f) Incluir em todo processo, celebrações que conduzem os participantes 
ao mistério de Cristo e revelem a integração entre catequese e liturgia. 

e) Oferecer um itinerário catequético que promova a experiência 
sacramental como uma progressiva conformação da vida do catequizando a 
Cristo; 

g) Favorecer o envolvimento de toda a comunidade no processo de 
Iniciação à Vida Cristã.  

        Proporcionar às comunidades paroquiais um novo jeito de realizar o 
processo de Iniciação à Vida Cristã, que leve a uma maior conversão a Jesus 
Cristo, forme discípulos, renove a comunidade eclesial e suscite missionários 
que testemunhem sua fé na sociedade. 

a) Proporcionar um itinerário que avance por etapas e tempos sucessivos, 
conforme o RICA, garantindo que a Iniciação de adultos, jovens e crianças se 
processe gradativamente no seio da comunidade; 

d) Formar os envolvidos na Iniciação à Vida Cristã, em vista dos 
sacramentos da Iniciação (Batismo, Crisma e Eucaristia), promovendo a 
unidade e a integração dos três sacramentos que geralmente são considerados 
de modo desconexo e independentes. 

 

c) Facilitar o contato e a vivência com os Sacramentos da Iniciação à Vida 
Cristã, como fator de inserção na Comunidade Cristã.   

OBJETIVOS  
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        Nesse processo, toda Igreja está envolvida, bispos, presbíteros, diáconos 
permanentes, consagrados e consagradas, leigos e leigas. Todos são chamados 
a escutar com atenção e discernir “o que o Espírito está dizendo às Igrejas” 
(Ap 2,29). 

        Diante dessa mudança, o Documento conclusivo desta Conferência 
convida a uma conversão pastoral. Segundo os bispos, essa conversão passa 
necessariamente por uma responsabilidade missionária, compromisso com a 
transmissão da fé e sua incidência sobre pessoas, grupos e sociedade. Ela exige 
que a Igreja vá além de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral 
decididamente missionária (DAp 370). 

        “Como vamos saber o caminho? ” (Jo 14,5). Esta pergunta de Tomé feita a 
Jesus revela uma situação dramática de incerteza vivida pelos discípulos. Na 
ocasião, Jesus os conforta, colocando-se como a única “Saída”, “Eu sou o 
Caminho, a Verdade e a Vida” (Jo 14,6). 

        Em sintonia com a proposta de Aparecida, as Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil para o Biênio 2015-2019, Documento 102 
da CNBB clamam toda a Igreja a se tornar uma “Casa de Iniciação à Vida 
Cristã”, onde as pessoas possam conhecer Jesus, fascinar-se por Ele e optar 
por segui-Lo (DG 42). 

        Enquanto Igreja diocesana, convém também se fazer da pergunta de 
Tomé: “Como vamos saber o caminho? ”. O número 371 do Documento de 
Aparecida assegura que um “projeto pastoral da Diocese deve ser uma 
resposta consciente e eficaz para atender as exigências do mundo de hoje 
com indicações programáticas concretas, objetivos e métodos de trabalho, 
de formação e valorização dos agentes e da procura dos meios necessários 

 

JUSTIFICATIVA  

        Os bispos, reunidos na Conferência de Aparecida em 2007, constataram e 
assim confessaram que o mundo atual enfrenta uma “mudança de época”. Essa 
mudança se torna visível nas transformações profundas, tais como: crise de 
sentidos, ausência de sentido único e dificuldade para a transmissão da fé e das 
tradições às gerações futuras. 
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que permitam que o anúncio de Cristo chegue às pessoas, modele as 
comunidades e incida profundamente na sociedade e na cultura mediante o 
testemunho dos valores evangélicos”. 

        Assim provocada, a Diocese de Oeiras, por meio da Comissão 
Diocesana de Iniciação à Vida Cristã, faz chegar a todos o Projeto 
Diocesano de Iniciação à Vida Cristã. Trata-se de uma “seta” que aponta 
para Jesus-Caminho, Jesus-Verdade e Jesus-Vida.
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FUNDAMENTAÇÃO  

“Deixemo-nos iluminar por uma página do Evangelho: o encontro de 
Jesus com a mulher samaritana (Jo 4,5-42). Não há homem nem mulher que, 
na sua vida, não se encontre, como a mulher da Samaria, ao lado de um poço 
com uma ânfora vazia, na esperança de encontrar que seja satisfeito o desejo 
mais profundo do coração, o único que pode dar significado pleno à 
existência”. 

O Concílio Vaticano II (1962-1965) nos convidou a procurar novos 
caminhos para a transmissão da fé, em nosso tempo. Ele deu um impulso 
significativo e novo à pastoral, estimulando-a a ler os sinais dos tempos e 
escutar o Espírito que está em ação no mundo. O Vaticano II recomendou 
oficialmente a restauração adaptada do Catecumenato e apresentou os seus 
traços característicos. Além disso, prescreve a elaboração de um diretório de 
formação catequética. 

Este desafio deu origem a uma série de iniciativas renovadoras em 
muitas dioceses, paróquias e comunidade, por parte de leigos e leigas, 
consagrados e ministros ordenados, compromissados com a renovação 
pastoral da iniciação cristã. Foram muitos os que se empenharam em novas 
experiências evangelizadores, catequéticas, litúrgicas, bíblicas, missionárias e  
formativas. Isso tudo nos permitiu, desde 2011, assumir a urgência da 

Animados pela narrativa do encontro de Jesus com a Samaritana, a 
Igreja, que somos todos nós que o seguimos, é chamada, hoje, a promover um 
novo encontro luminoso, um novo diálogo, com novos interlocutores, 
reconhecendo que nos encontramos em um momento histórico de 
transformações profundas e de interlocuções novas. O Documento de 
Aparecida caracteriza este momento como de “mudança de época”. Em nosso 
país, essas transformações assumem características comuns que “afetam os 
critérios de compreensão, os valores mais profundos”, da vida, da família, da 
sociedade. Não estamos partindo do zero. Há um passado que pode 
impulsionar-nos a buscar constantemente novos caminhos, para que 
cheguemos a viver, com autenticidade e zelo ardente, o seguimento de Jesus, a 
partilhar com Ele a missão de fazer acontecer o Reino no mundo de hoje.  
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O processo de conversão pastoral que temos diante de nós exige uma 
ação pastoral centrada em um primeiro anúncio do essencial da fé, que 
chamamos de querigma. O querigma é trinitário. É anúncio de que: Jesus 
Cristo, enviado pelo Pai, ama e dá sua vida para salvar, e agora vive conosco 
todos os dias, pelo Espírito Santo, para iluminar, fortalecer, libertar. Ele ocupa 
o centro da atividade evangelizadora e de toda iniciativa de renovação eclesial. 
Papa Francisco insiste na importância do querigma: a “formação cristã é, 
primeiramente, o aprofundamento do querigma que se vai, cada vez mais e 
melhor, fazendo carne, que nunca deixa de iluminar a tarefa catequética, 
permite compreender adequadamente o sentido de qualquer tema que se 
desenvolve na catequese. É o anúncio que dá resposta ao anseio de infinito que 

O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, elenca alguns dos desafios da 
realidade: a economia da exclusão, a idolatria do dinheiro, a desigualdade 
social que gera violência, a cultura do provisório, a proliferação de novos 
movimentos religiosos fundamentalistas, a promoção de uma espiritualidade 
sem-Deus, a perda do compromisso com o comunitário, o relativismo moral, a 
fragilidade dos vínculos familiares.  

O Evangelho não mudou, mas mudaram os interlocutores. Mudaram os 
valores, os modelos, as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos 

5
homens e das mulheres de hoje.  

Os sinais dos tempos, lidos à luz da fé, exigem de nós humildade, atitude 
de acolhida, criatividade e capacidade dialogal que, a exemplo do que 
aconteceu no encontro entre Jesus e a Samaritana, possibilitem um itinerário 
que facilite a caminhada rumo à conversão. E isto sinaliza a necessidade da 
conversão pastoral. É preciso estar em constante movimento de saída, de 
gestação permanente, sem nos apegarmos a um modelo único e uniforme.  

Iniciação à Vida Cristã em nossas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 
da Igreja no Brasil 2011-2015 e renovada até 2019, como tarefa de toda a 
comunidade eclesial e não desta ou daquela pastoral. É a comunidade inteira 
que precisa se responsabilizar, transformando-se em “casa da Iniciação à Vida 
Cristã”. 

A inspiração catecumenal necessita da consciência da verdade expressa 
por Tertuliano: “os cristãos não nascem, se fazem”. Ou ainda, como diz o 
Documento de Aparecida, citando o Papa Bento XVI: “não se começa a ser 
cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia, mas pelo encontro com um 
acontecimento, com uma Pessoa, que dá novo horizonte à vida e, com isso, 
uma orientação decisiva”.  



15

existe em todo o coração humano”. 

Assumimos o compromisso de evangelizar adultos que não passaram 
pelo processo de Iniciação à Vida Cristã. O RICA tornou-se não apenas o 
Ritual para o Batismo de adultos, mas descreve, em seu primeiro e principal 
capítulo, o longo caminho mistagógico e catequético que um adulto deve 
percorrer para sua plena iniciação cristã, culminando no Batismo, na Crisma e 
na Eucaristia. São propostos, também, pela Igreja, processos de Iniciação à 
Vida Cristã com inspiração catecumenal para os jovens, adolescentes e 
crianças. Para isso, já existem alguns itinerários catequéticos adaptados às 
várias idades, inspirados no RICA, com tempos, objetivos, passos, eixos 
temáticos, celebrações e outras indicações práticas. Tal inspiração no RICA 
levará o processo catequético a: integrar a comunidade; relacionar-se ao 
mistério pascal e ao ano litúrgico; unir fé, liturgia, vida e oração; incluir etapas 
definidas, ritos, símbolos e sinais, especialmente bíblicos e litúrgicos; 
relacionar melhor os sacramentos do Batismo, da Crisma e da Eucaristia; e 
dialogar com a cultura local. De tal maneira que seja uma verdadeira “escola 
de fé”.
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METODOLOGIA  
        A Iniciação à Vida Cristã está fundamentada na Palavra de Deus, a Bíblia. 
Ela é e sempre será o livro fundamental do caminho da Iniciação que forma 
discípulos para toda avida e ação pastoral da igreja. 

        A Leitura Orante da Bíblia será a forma privilegiada para encontrar e 
conhecer o Senhor, individual e comunitariamente. Utilizando-se desse 
método a comunidade desenvolverá um elenco de conteúdos de forma 
sistematizada (História da Salvação, Igreja-Comunidade, Evangelização, 
Sacramentos...), oferecendo ao catecúmeno/catequizando uma visão global da 
fé cristã.

        O próprio jeito catecumenal explicita o Método utilizado que se dá de 
forma processual e dinâmico através dos tempos e etapas celebrativa, 
envolvendo conhecimento, liturgia e experiência de fé na comunidade.
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 É preciso investir as melhores forças da Igreja para a catequese (CT 
15), tempo fundamental para uma qualificada Iniciação à Vida Cristã, seja 
em sentido humano como material. 

● Envolvimento criativo de catecúmenos/catequizandos, de suas 
famílias ou responsáveis, de padrinhos, de catequistas, de liturgistas, de 
ministros e outros; 

RECURSOS 

● Leitura Orante da Bíblia; 

Cristã; 

● RICA – Ritual de Iniciação Cristã de Adultos; 

● Encontros de formação e capacitação de todos os envolvidos no 
processo de Iniciação à Vida Cristã, tanto em nível diocesano como paroquial, 
a título de atualização. 

● Utilização de espaços físicos adequados, bem como de instrumentos 
técnicos que favoreçam as experiências e os contatos com os conteúdos da fé 
cristã;  

● Inserção gradativa dos catecúmenos/catequizandos nas diversas 
pastorais, serviços, grupos e ações da comunidade; 

● Manual de encontros para qualquer uma das etapas da iniciação à Vida 
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A igreja resgatou esse ritual para compreender a iniciação cristã de 
maneira mais ampla e completa, capaz de formar a identidade de fé do cristão. 
O RICA se dirige aos adultos que não foram batizados. 

Estes tempos e celebrações (etapas), nos quais os sacramentos 
constituem o 'eixo de sentido', estruturam a maneira unitária e progressiva de 
compreender a iniciação cristã: “Cada etapa desse caminho progressivo não 
está fechada à outra, mas está aberta à seguinte em um crescimento dinâmico 
em busca de perfeição mais profunda” (Doc. 107, nº 79).  

“O RICA não é um livro catequético, centrado no conteúdo doutrinal a 
ser transmitido, mas sim, um livro litúrgico com ritos, orações, celebrações. 
Entretanto, esse livro dá uma visão inspiradora de uma catequese que 
realmente envolve a pessoa no seguimento de JESUS CRISTO, a serviço do 
Reino, expresso na vivência dos sacramentos do Batismo, da Crisma e da 
Eucaristia (Doc. 107, nº 119).  

a) o pré-catecumenato: é o momento do primeiro anúncio, em vista da

TEMPOS E CELEBRAÇÕES  

b) o catecumenato propriamente dito: é destinado à catequese integral, à 
entrega dos Evangelhos, à prática da vida cristã, às celebrações e ao 

conversão, quando se explica o querigma (primeira evangelização) e se 
estabelecem os primeiros contatos com a comunidade cristã (cf. RICA, nn. 9-
13);  

Segundo o RICA 

Além de ser um ritual, contém uma pedagogia que dá unidade ao 
processo e põe à luz os elementos fundamentais para a formação da identidade 
cristã. 

A iniciação cristã de adultos está dividida em quatro tempos, e cada 
tempo é finalizado com um rito que indica passagem para o tempo seguinte, 
também chamado de etapa. São considerados tempos de informação e 
amadurecimento, que indicam o desenrolar lento de um processo que vai 
sendo aos poucos assumido pelo catequizando. Cada tempo e celebração de 
passagem supõe uma resposta de adesão sempre mais consciente do candidato.  
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Na Diocese de Oeiras 

        O RICA com o próprio nome diz, é dirigido à catequese de adulto. Mas na 
Igreja do Brasil, desde a publicação do DNC e o Estudo 97 da CNBB, estamos 
buscando um caminho de Inspiração catecumenal para toda a catequese. 

d) o tempo da mistagogia: visa ao progresso no conhecimento do mistério 
pascal através de novas explanações, sobretudo, da experiência dos 
sacramentos recebidos, e ao começo da participação integral na comunidade 
(cf. RICA, nn. 37-40).

c) o tempo da purificação e iluminação: é dedicado a preparar mais 
intensamente 

testemunho da fé (cf.RICA, nn. 14-20); 

        “Sob a inspiração do RICA, é possível propor um itinerário que avance 
por etapas (celebrações de passagens) e tempos sucessivos, garantindo que a 
iniciação de adultos, jovens e crianças se processe gradativamente no seio da 
comunidade (Doc. 107. N. 139). Pois, “é preciso garantir o resgate adaptado 
do catecumenato” DNC, n 84.  

        A Diocese para responder aos desafios da Evangelização, especialmente 
na transmissão da fé cristã propõe itinerários de Iniciação a vida cristã para 
proporcionar às crianças, adolescentes/ jovens e adultos a experiência do 
Encontro com Jesus Cristo, capaz de transformá-los em discípulos 
missionários, colaboradores na construção do Reino de Deus, levando em 
conta e atenta às situações pastorais mais diversificadas e desafiantes no 
sentido de superar práticas pastorais que visem apenas a celebração dos ritos e 
a recepção dos sacramentos.  

o espírito e o coração do catecúmeno, intensificando a conversão e a vida 
interior (cf.  RICA, nn. 21-26); nesta fase ele recebe o Pai-Nosso e o Credo; no 
final, recebe os sacramentos da iniciação: Batismo, Confirmação e Eucaristia 
(cf RICA 27-36); 
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ITINERÁRIO DE INICIAÇÃO
À VIDA CRISTÃ

ADULTOS CATECÚMENOS E CATEQUIZANDOS
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ITINERÁRIO DE INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ DE ADULTOS
CATECÚMENOS E CATEQUIZANDOS

         “O adulto busca a Iniciação à Vida Cristã, procurando o sentido da vida, 
do mundo, da morte, que não encontra em si e nas propostas do mundo. A 
Iniciação à Vida Cristã, requer o envolvimento e a responsabilidade de toda 
comunidade de fé. Sobre eles exerce grande influência positiva o testemunho 
da participação da comunidade nos ritos e nas celebrações que realizam a 
experiência de Deus, iniciada na escuta da Palavra” (CNBB, doc. 107, n. 205).

         No Itinerário de Iniciação à Vida Cristã com adultos, entendemos que a 
catequese é um momento oportuno para compartilhar a vida, pois a 
experiência de fé não se faz fora da vida, mas dentro da vida. Desta forma, 
propomos um caminho marcado pela experiência do Encontro com Jesus 
Cristo que se dá na meditação da Palavra, na vivência litúrgica, na vida em 
comunidade e nas dimensões humano afetivas.

         Nesse sentido a Iniciação à Vida Cristã requer o envolvimento e a 
responsabilidade de toda a comunidade de fé. O positivo testemunho de 
participação da comunidade nos ritos e nas celebrações influenciam os 
catecúmenos na experiência de Deus iniciada na escuta da Palavra.

        A Diocese de Oeiras assume o Itinerário da Iniciação à Vida Cristã com 
adultos proposto pelo Itinerário Catequético da CNBB – 2015. 

  O processo de Iniciação à Vida Cristã de adultos também deve ser 
aplicado à situação de “adultos batizados e não suficientemente 
evangelizados”, mas que desejam retomar seu caminho de fé.
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– Jesus Cristo é o caminho (Mc 8,27- 29)

 (acima de 14 anos)
I - PREPARAÇÃO (duração mínima – 1 mês)

II- PRIMEIRO TEMPO: 

(duração de 3 meses)

Celebrar o desejo de aprofundamento da fé junto com a comunidade.

EIXOS TEMÁTICOS:

– Fé na vida (Jo 1,35-40)

– Desvios do caminho (Dt 30,15-19)
– Crer em Deus (Jo 4,7-16)

ITINERÁRIO DA INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ COM 
CATECÚMENOS E CATEQUIZANDOS ADULTOS

    PRÉ- CATECUMENATO – TEMPO  QUERIGMÁTICO 

(preferencialmente iniciar o caminho após Pentecostes e ir até o início do Advento)

III- SEGUNDO TEMPO: 

– A decisão é sua (Jo 6,60-69)

CATECUMENATO – CRESCER NA FÉ

CELEBRAÇÃO DE ENTRADA NO CATECUMENATO

OBJETIVOS INDICAÇÕES METODOLÓGICAS

Convidar os adultos para o Itinerário 
de IVC

Envolvimento da comunidade eclesial.

primeiro contato com os adultos 
interessados.
Festa das inscrições

Divulgação do processo da IVC.
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Obs: Este rito pode ser realizado de acordo com a realidade de cada 
comunidade:
– na Celebração Eucarística;

EIXOS TEMÁTICOS:

– na Celebração da Palavra; 
– na comunidade reunida especialmente para esta celebração.

RITO DE ENTREGA DO PAI-NOSSO

OBJETIVO PASSOS

Celebrar o desejo de aprofundamento 
da fé junto com a comunidade

- Reunião fora da Igreja-templo.
-Diálogo com a comunidade e o 
catecúmeno.

- Entrega da Cruz.

- Ingresso na Igreja-templo.

- Proclamação da Palavra.

- Assinalação com o sinal da Cruz.

OBJETIVO PASSOS

Compreender o ser humano na sua 
dignidade de imagem e semelhança de 
Deus como ser de relações.

- Sexualidade e afetividade.

- A pessoa humana e sua história de 
vida/vocação.

- A pessoa humana criada à imagem e 
semelhança de Deus (Gn 1,26-31)

- A pessoa humana como ser de 
relações / alteridade (consigo mesmo, 
família, sociedade, ambiente).

OBJETIVO PASSOS

Celebrar, acolher e viver a relação filial 
com Deus Pai e a fraternidade com 
todo gênero humano.

– Proclamação da Palavra. 

– Oração sobre os catecúmenos.
– Entrega da Oração do Senhor. 
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– Paixão e morte na cruz (Lc 23,33-47)

EIXOS TEMÁTICOS:

– Igreja: comunidade de Jesus (At 2,42-47)

ENCONTRO COM PADRINHOS E MADRINHAS (Mc 2,1-12)

– A Ressurreição de Jesus (Lc 24,13-35)

– Eucaristia (Lc 22,14-27)

RITO DE ENTREGA DO CREIO

PREPARAR:
– Lugares reservados para os que receberão o Creio. 
– A oração do Creio para cada um dos participantes.

EIXOS TEMÁTICOS:

– Batismo e Crisma (Mt 28,16-20)

– O Reino de Deus (Mt 6,25-33)

– O Espírito Santo (At 2,1-9)

– Sacramentos: sinais que salvam (1Cor 11,23-26)

EIXOS TEMÁTICOS:

– O perdão dos pecados (Jo 8,3-11)

ILUMINAÇÃO E PURIFICAÇÃO 

III- TERCEIRO TEMPO – 

OBJETIVO: Viver este tempo de recolhimento espiritual e revisão de vida à luz da 
(durante o tempo da Quaresma- Processo de Conversão)

OBJETIVO PASSOS

Celebrar  o  aco lh imento  da  fé 
professada pela Igreja.

–  Proclamação da Palavra.
–  Celebração da luz da fé.
–Profissão do símbolo da fé com a 
comunidade.
–  Oração sobre os catequizandos.
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centralidade do Mistério Pascal e em preparação imediata para o(s) sacramento(s) de 
IVC.

(Primeiro Domingo da Quaresma)

RITO DE ELEIÇÃO E INSCRIÇÃO DO NOME

SEGUNDO ESCRUTÍNIO -   (4º Domingo da Quaresma)

TERCEIRO ESCRUTÍNIO (5º Domingo da Quaresma)

– Vida para crer (Jo 11,1-45)

EIXO TEMÁTICO:

– Luz para ver (Jo 9,1-39)

PRIMEIRO ESCRUTÍNIO - (3º Domingo da Quaresma)

EIXO TEMÁTICO:

EIXO TEMÁTICO:

– Água para quem tem sede (Jo 4,5-30)

CELEBRAÇÃO DA CRISMA E/OU EUCARISTIA DE ADULTOS
(Batismo – Crisma – Eucaristia)

Atenção: Os catecúmenos participam desta celebração sem, obviamente, se 
confessarem. 

MISTAGOGIA – CAMINHAR NA FÉ

(Para ser realizada numa celebração eucarística do Tempo Pascal com adultos que já 

receberam o Batismo na infância, mas desejam completar sua iniciação com os sacramentos 

da Crisma e/ou Eucaristia)

IV- QUARTO TEMPO: 

CELEBRAÇÃO PENITENCIAL

CELEBRAÇÃO DOS SACRAMENTOS DE INICIAÇÃO DOS 
CATECÚMENOS

(Tempo Pascal até pentecostes)

OBJETIVO PASSOS

Agradecer pelo caminho percorrido e 
manifestar publicamente o desejo de 
se rem in ic i ados  nos  sag rados 
mistérios.

– Proclamação da Palavra.
– Apresentação dos candidatos.
–Diálogo do presidente da celebração.
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    (Preferencialmente em Pentecostes)

– Chamados pelo Senhor (Mt 4,18-22)

CELEBRAÇÃO DE ENVIO MISSIONÁRIO E ENTREGA DA CRUZ

OBJETIVO: Viver a vida em comunidade a partir dos   mistérios celebrados.

EIXOS TEMÁTICOS:

– Sal da terra e luz do mundo (Mt 5,13-16)
– A Vida Eterna (Jo 14,1-6)
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ITINERÁRIO DE INICIAÇÃO
À VIDA CRISTÃ

CRIANÇAS
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ITINERÁRIO DE INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ DE 
CRIANÇAS

(a partir de 8 anos de idade)

PRÉ-CATECUMENATO / TEMPO QUERIGMATICO

         Nele o iniciante é convidado a despertar o Encontro com Jesus Cristo que 
nos ama como sua família. É tempo de acolhimento que procede ao processo 
catequético propriamente dito.

        Tem duração mínima de 3 meses

        

Consistirá na realização de encontros semanais ou quinzenais com as 
crianças e suas famílias. Os encontros são preparados e conduzidos pelos 
introdutores (integrantes de movimentos, pastorais ou outros serviços da 
Igreja que tenham vivência de comunidade). Esses são realizados nas casas 
das famílias envolvendo os introdutores, crianças e familiares. Também 
podem ser realizados retiros envolvendo todas as famílias das crianças.

        A idade mínima para o ingresso no pré-catecumenato é de 08 anos 
completos.

CATECUMENATO

        Tem duração mínima de 24 meses. Além dos encontros semanais, serão 
realizados retiros, jornadas e encontros com as famílias com base na Leitura 
Orante da Bíblia.

        É o tempo mais longo dedicado ao ensino bíblico doutrinal e ao 
aprofundamento. Nele o catecúmeno/catequizando é convidado a conhecer e a 
experimentar os principais aspectos da experiência cristã. Está estruturado em 
6 fases: Palavra de Deus; Pessoa Humana; Jesus, o Cristo; A vida de Oração; A 
Família Igreja e Vida Sacramental. As fases divididas em eixos temáticos que 
permitem o aprofundamento e vivência da Fé.
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CELEBRAÇÃO DO SACRAMENTO DA EUCARISTIA:  

        Esse tempo é próprio, também, para realização de ações evangélico- 
transformadoras, visitas as comunidades da paróquia, especialmente as mais 
pobres, com a presença dos necessitados, excluídos e sofredores. Contribuirá, 
sobremaneira, nesse processo a reflexão dos Evangelhos dominicais.

PURIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO

        O eleito fará uma experiência de amadurecimento espiritual cuja 
finalidade é iluminar e purificar a mente e o coração para uma experiência do 
Mistério Pascal através dos sacramentos.

        Tempo de preparação para o sacramento. Acontece durante toda a 
quaresma. Nele o catecúmeno/catequizando, já introduzido na experiência 
cristã e desejando tornar-se discípulo, é eleito pela comunidade eclesial para a 
iniciação sacramental.

PÁSCOA E PENTECOSTES

       Tem duração de 24 meses

       Tempo litúrgico por excelência. Deve ser vivenciado ao longo do Tempo 
Pascal. Iluminado pelo Sacramento recebido (Eucaristia e Batismo, se 
houver), os novos discípulos aprofundam os mistérios celebrados. Mistagogia 
significa conduzir para dentro do mistério.

        Nesta fase, também, o catequizando é motivado a participar mais da 
comunidade paroquial, através de experiências missionárias, no serviço de 
acólito, liturgia, coral, etc.

MISTAGOGIA

1ª FASE 

       Tempo de aprofundamento bíblico–doutrinal, especialmente o CREIO e 
de reflexões dos diversos artigos fundamentais da nossa fé, como também dos 
mandamentos na perspectiva do seguimento de Jesus.

       Tendo recebido o sacramento da Eucaristia e após a vivência do tempo 
pascal, o catequizando é enviado para a Catequese de Confirmação que se dá 
em duas fases: 
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        As diversas celebrações serão realizadas oportunamente ao longo do 
processo.      Algumas são inspiradas no RICA e outras são propostas para 
promover a identidade litúrgica dos itinerários. Nesse particular, é preciso 
considerar o ritmo, a realidade e criatividade da comunidade local.

2ª FASE

         A liturgia é fundamental para o processo de Iniciação à Vida Cristã. Sem 
sua vivência, não existe iniciação.

Na sétima etapa é o momento de inserir os adolescentes de forma mais 
consciente e convicta, pelo próprio esforço e pela graça de Deus no serviço da 
comunidade.

        As celebrações devem ser preparadas pelos catequistas, juntamente com 
as equipes de liturgia das comunidades, seguindo as indicações dos manuais 
que fazem parte do Itinerário de Iniciação da Diocese conforme as idades.

        Já mais amadurecidos, caminhando no sentido de suas convicções da fé 
professada e do seguimento a Jesus, esta fase tem o objetivo de levar o 
adolescente a ter um maior envolvimento com a Igreja para ajudá-lo na decisão 
firme de assumir- se discípulo missionário. Essa fase constitui-se de 07 etapas 
de catequese com seus diversos elementos para os catequizandos, os 
padrinhos, a família e a comunidade.

Na sexta etapa acontece a Celebração do sacramento da Crisma.

Tem duração de 18 meses.

        A comunidade é o lugar por excelência, o lugar das celebrações.

CELEBRAÇÕES

        As celebrações apresentadas, ao longo dos diversos tempos e fases, são 
momentos fortes para assimilar o mistério cristão e marcar de modo solene e 
festivo a passagem de um tempo (ou fase) para outro (Itinerário Catequético 
CNBB).



32

Motivar a comunidade a acolher as crianças para o processo de IVC.

Festa das Inscrições

I- PREPARAÇÃO

PRÉ- CATECUMENATO – TEMPO QUERIGMÁTICO 

Acolhida das Famílias e envio dos introdutores

EIXOS TEMÁTICOS:

– Jesus está no meio de nós ( At 10,36-42) 
– O nascimento de Jesus ( Lc 2,1-7 )

– Jesus, as crianças e o Reino de Deus (Mc 10,13-16 )
– Jesus convida discípulos ( Mc 1,16-20 )

– João batiza Jesus ( Lc 3,3.10-16.21-22 )

– Vamos caminhar juntos ( Jo 15,7-11 )

– Jesus é pregado na cruz com a pergunta: Porque Jesus é pregado na cruz? (Jo 
19,17-19.25—30 ) 

Encontro com as Famílias: Quem é Jesus para nós?

(duração de 3 meses)

* Acolher a criança e o desejo de fazer parte da família de Jesus Cristo 

Despertar o Encanto por Jesus Cristo que nos ama como sua família. 

II- PRIMEIRO TEMPO:

– O caminho de Emaús e a Ressurreição ( Lc 24,13-21.25-33)

Celebração de ENTRADA para o tempo da Catequese/CATECUMENATO

III- SEGUNDO TEMPO: 
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Celebração da Vida

– A quebra da Aliança; ( Gn 3,1-7 )
– Somos criados à imagem e semelhança de Deus (Gn 1,26-28 )

– Entrada solene da Bíblia

– Deus não abandona a Criação ( Gn 6,5-8 )

SEGUNDA FASE: PESSOA HUMANA 

Proporcionar uma visão de conjunto da Comunicação de Deus com a 
humanidade.

(duração mínima de 24 meses)

Conduzir a criança à descoberta da sua relação com o Criador e os demais seres 
criados.

EIXO TEMÁTICO:
–  A BÍBLIA: A Palavra de Deus (Pela Bíblia Deus fala conosco 2Tm 3,15-17 )

Acolher o dom da comunicação de Deus presente na Bíblia como Luz e 
Caminho

EIXOS TEMÁTICOS:

– Entrega da Bíblia às crianças

– Deus criou o Céu e a Terra (Gn 1, 1-5.9-13.26;2,1-4 )

– Proclamação da Palavra
– Oração de agradecimento ao dom da vida. 

Celebração da Palavra de Deus

CATECUMENATO – TEMPO DE APROFUNDAMENTO

PRIMEIRA FASE - PALAVRA DE DEUS

– Proclamação da Palavra

– Uso de símbolos que remetem à vida (planta, água, terra etc)

– Fatos da vida

Agradecer e valorizar a vida, dom do Criador, nas suas variadas 
manifestações.

TERCEIRA FASE: JESUS, O CRISTO 
Conhecer a vida, a Paixão, a Morte e a Ressureição de Jesus Cristo, 
encantando-se com sua pessoa.
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– Jesus na Sinagoga de Nazaré (Lc 4,16-21)

– Os Ensinamentos de Jesus (As Parábolas) 

– As Bem-Aventuranças (Mt 5,1-12 )

– Julgados pelo Amor (Mt 25,34-40 )

– A Infância de Jesus (Lc 2,41-50 )

– O Casamento em Caná (Jo 2, 1-10 )

– Jesus cura os doentes (Mc 1,29-34 )

– Jesus nos chama a fazer coisas boas (Lc 10,1-9)

EIXOS TEMÁTICOS:
Os Evangelhos nos falam das Obras e Ensinamentos de Jesus. 

– O Chamado dos Apóstolos (Mc 3,13-19 )

– As Sementes do Reino (Mc 4,3-8.14-20 )

– O Pai bondoso e o Filho Reencontrado (Lc 15,11-32 )

– O Bom Samaritano (Lc 10,29-37)
– Refeições com as pessoas (Mc 2,13-17)

– O Perdão Cura (Mt 9,1-8 )

– O Povo de Jesus (Jo 9,1-7 )

– A Partilha dos Pães ( Mt 14,14-21)
– Jesus entra em Jerusalém (Lc 19,28-38)

– Cruz e Morte de Jesus (Mc 15,33-39)
– A Ressurreição de Jesus (Lc 24,1-6)

JORNADA DOS AMIGOS DE JESUS CRISTO

– O Grande Banquete (Lc 22,14-20)

Vivência do encontro com a pessoa de Jesus Cristo, a partir de experiências 
concretas de solidariedade.
– Encontro festivo em um dia de retiro ou de missão.
– Celebração de ajuda aos outros (visitas, doações de alimentos, brinquedos e 
roupas etc (Jo 13,34-35)  

– Práticas de orações: Ofício divino para crianças, Ave Maria, Glória ao Pai, 

QUARTA FASE: A VIDA DE ORAÇÃO
Apresentar Jesus Cristo que reza ao Pai como exemplo de nossa vida em 
oração

– Jesus ensina a rezar: o Pai Nosso ( Mt 6,9-15 ) 
– Os discípulos veem Jesus rezar (Lc 11,1)

– A oração do Senhor: “Pai Nosso“ Eu Creio. (Pequeno catecismo católico)

EIXOS TEMÁTICOS:
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Oração ao Anjo da Guarda... etc 

Despertar para a importância de ser família de Deus, na fraternidade de fé em 
Jesus Cristo.

– A família de Israel: Patriarcas; Moisés; Juízes; Reis e profetas (Gn 12, 1-9; 
Gn 21;  Ex 2, 23-25; 3, 1-22;  Ex 6, 2-8;  Ex 19, 1-9)

– Oração sobre as crianças.

Rezar em comunidade a oração do pai Nosso como gesto de comunhão e 
partilha.

Obs: Ou combinar com o Padre para fazer o Rito de Entrega na Missa.

Celebração de entrega da Oração do Senhor

QUINTA FASE: A FAMÍLIA-IGREJA: FILHOS DO PAI DEUS E 
IRMÃOS DE JESUS 

– Origem da família de Jesus (Mt 1,1-17; Lc 3, 23-38 )

– Oração do Pai Nosso de mãos dadas

EIXOS TEMÁTICOS:

– Partilha do pão entre as crianças e a comunidade

– Abraão: a fé no único Deus (Gn 12,1-3 / 18º)

Acolher a fé da família-igreja. 

– O Retrato da primeira família cristã  (At 2,42-47 )

– Profissão do Símbolo da Fé (Creio) com a comunidade.

– Nossa ajuda na família-igreja. Encontro com as famílias 

– Moisés e a Páscoa ( Ex 14,21-25)

– José: o filho preferido é vendido (Gn 37,18-28)

– Maria, mãe de Jesus e nossa mãe (Lc 1,26-38)

– A Escravidão no Egito (Ex 1,6-14)

Celebração de Entrega do Símbolo da Fé

– Proclamação da Palavra
– Entrega da luz da Fé (vela)

– Jacó, o pai de doze filhos (Gn 25,29-34 / 19º)

– Os Profetas anunciam a Esperança ( Is 9,1-2.5-6)

– A família-igreja é iluminada pela luz da fé. (Creio) –“EU CREIO”- pequeno 
Catecismo da Igreja- primeira parte: A profissão de fé cristã. A fé dos cristãos: 
o símbolo dos Apóstolos.

– A Terra, os Juízes e os Reis ( 1Sm 8,1-9)
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– O Batismo: a porta de entrada na família-igreja ( Mt, 28,16-20 )

Celebração da Eleição (Primeiro Domingo da Quaresma)

Jesus Cristo a presença do Pai ( Jo 14,8-11)– 

· Celebração de admissão ao(s) sacramento (s) (cf. RICA, n. 133-150) 
adaptada às crianças.

ILUMINAÇÃO E PURIFICAÇÃO 

– Jesus é a luz que ilumina nosso caminho ( Jo 9,1-12.26-38)

SEXTA-FASE: VIDA SACRAMENTAL   
Compreender os sacramentos como presença concreta e atual do pai na 
família-igreja.

(Mt 18,21-22; Jo 15,9-14) 

· Proclamação da Palavra
Testemunho pessoal da criança (cartas para Deus, formulações de orações, 
etc.)

IV- TERCEIRO TEMPO:

EIXOS TEMÁTICOS:

– A Reconciliação: vivendo a fraternidade na família-igreja 

– A família-igreja continua a presença de Cristo (At 3,1-10)

Agradecer o caminho feito em vista da preparação imediata para 
iniciação à vida eucarística ( e batismal quando houver)

– A Eucaristia: o alimento da família-igreja ( Mc 14,22-25)

Os sete sacramentos da família-igreja:

(Durante o tempo da Quaresma- Processo de Conversão)

Possibilitar de maneira progressiva a mudança de vida das crianças, 
iluminadas pelas ações de Jesus.

EIXOS TEMÁTICOS:
– Jesus é água que sacia a sede. ( Jo 4,5-26.39-42)

– Jesus é vida que vence a morte. (Jo 11,17-27.43-45)
– Quaresma e Campanha da fraternidade Celebração do Perdão
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– Celebração do Sacramento da Reconciliação
– Gesto concreto de reconciliação

– Revisão de vida

Celebração do Tríduo Pascal

– Celebração da Ceia do Senhor
– Celebração da Paixão do Senhor

Reconhecer o dom do perdão de Deus oferecido a todos os que erram.

– Celebração dos ritos de preparação imediata (cf. RICA, n. 193-207) se 
oportuno
– Celebração da Vigília Pascal (Renovação das Promessas do Batismo e 
Sacramento do Batismo – quando houver)

Celebrar a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus como ponto central da vida 
da família-igreja

CELEBRAÇÃO  DO  SACRAMENTO  DA  EUCARISTIA 
PÁSCOA 

MISTAGOGIA 

IV- QUARTO TEMPO:

Aprofundar as celebrações pascais como família-igreja na partilha dos dons do 
pão e do vinho.

– A iniciação à vida eucarística.

CELEBRAÇÃO DE ENVIO MISSIONÁRIO PARA A CATEQUESE 
DE CONFIRMAÇÃO E VIVÊNCIAS MISSIONÁRIAS

(Durante o tempo Pascal)

EIXOS TEMÁTICOS:  

– Sentido das festas pascais celebradas
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CELEBRAÇÃO DE ACOLHIDA DO GRUPO

EIXOS TEMÁTICOS: 

– O que significa dizer que Jesus está à direita do Pai? (Atos 1,8-11)

 
1 ª FASE: 

– Quem é Deus? (1João 4,12-16)
– Deus criou tudo o que existe? (Gênesis 1,1-13)

EIXOS TEMÁTICOS: 
– Como Maria pode ser Mãe de Deus? (João 19,25-27)

CATEQUESE DE CONFIRMAÇÃO

EIXOS TEMÁTICOS: 
– Nossa fé nos reuniu (Hebreus 11,6-12)

CELEBRAÇÃO DA VIA-SACRA DA CRUZ

– Cristo ressuscitou dos mortos? (João 20,1-10)

– Jesus voltará? Quando? (Mateus 24,35-39)

– Quem é o Filho de Deus? (João 14,8-11)

– Por que Jesus foi crucificado? (Lucas 23,33-47)

CELEBRAÇÃO DA VIA-SACRA DA RESSURREIÇÃO

– Os santos rezam por nós? (Atos 7,52-60)
–  O poder de perdoar os pecados (Marcos 2,3-12)

EIXOS TEMÁTICOS: 

– O que é a vida eterna? (Sabedoria 3,1-4)
– Os sete sacramentos (1Coríntios 11,23-26)

– O que é a Igreja Católica? (Atos 2,42-47)

EIXO TEMÁTICO: –  Construir a casa sobre a rocha (Mt 7,24-27).

– Quem é o Espírito Santo? (João 14,15-21)

 

– A ressurreição dos mortos (1Coríntios 15,35-40)

1º ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS E OS CATEQUISTAS



39

ENTREGA DO ESCAPULÁRIO

EIXOS TEMÁTICOS:
 

– Qual o sentido dos símbolos do Natal? (Mateus 2,1-12)
– O tríduo pascal (Lucas 22,14-19).
– Amar a Deus (Mateus 22,34-40).

– Festas e celebrações da Igreja (Atos 20,7-12)

2ª FASE – CRISMA 2 – O SEGUIMENTO DE JESUS.  

2º ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS E OS CATEQUISTAS

– Servir a Deus ou ao dinheiro? (Mateus 6,24-33).
– Vida sim, drogas não! (1 Coríntios 6,12-14)

EIXOS TEMÁTICOS: 

EIXOS TEMÁTICOS: 
– Repartam o pão (Mateus 6,34-44).

– Por que não julgar? (Mateus 7,1-5)

CELEBRAÇÃO PENITENCIAL

– O valor do matrimônio (Marcos 10,2-9)

CELEBRAÇÃO DE ENTREGA DA CRUZ

– Como amar o próximo? (João 13,34-35).

– Continuar o caminho (2 Timóteo 3,14-17)

EIXO TEMÁTICO: –Sal da terra e luz do mundo (Mt 7,1-5).

– Para que Deus nos chama? (Marcos 2,13-17)

CELEBRAÇÃO DE ACOLHIDA DO GRUPO
Acolhida do grupo (somente os catequizandos da comunidade e catequistas. 
Não precisa ser na missa ou celebração da Palavra)

EIXOS TEMÁTICOS: 
– Venham e veja! (Jo 1,35-40)
– Deus nos ama (1Jo 4,7-16)
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RITO DO SINAL DA CRUZ

– Livrai-nos do mal! (Mt 8,28-34)

– Livres para amar (Gl 5, 13-17)

EIXOS TEMÁTICOS: 

– Sede de vida em família (Mc 10,2-9)

– Enxergar a terra: nossa casa comum (Gn 1,29-31)

– Sede de amizade (Jo 15,12-15)
– Encontro com padrinhos e madrinhas (Eclo 6,5-17)

RITO DE PURIFICAÇÃO

– Encontro com os familiares (Mt 6,26-34)

– Jesus sacia a sede (Jo 4,5-30)

EIXOS TEMÁTICOS: 

– Enxergar o sofrimento dos outros (Mc 5,25-34)

RITO DE ILUMINAÇÃO

– Enxergar o direito de nascer (Dt 30,15-20a)

EIXOS TEMÁTICOS: 

– Jesus faz enxergar (Jo 9,1-39)

– Jesus faz viver (Jo 11,1-45)

– Cristo vence a morte (1Ts 4,13-14)
– Viver em Deus (Jo 14,1-6)

– Vida sempre mais (Sl 139,13-18)

– A decisão é sua (Mc 8,27-29)

– Crer para ver (Jo 20,24-29)

– O dom da verdade (Jo 16,12-15)

EIXOS TEMÁTICOS: 
– O Espírito Santo: dom de Deus (At 2,1-11)

– O dom de perdoar (Jo 8,3-11)

RITO DE LIBERTAÇÃO



41

EIXOS TEMÁTICOS: 
– Somos Igreja (Mt 16,13-19)
– Encontro com a comunidade (1Cor 12,4-11)
– Maria, a mãe da Igreja (Lc 1,39-56)

– Crisma: unção no Espírito (Jo 14,15-17)
– Uma vida nova em Cristo (Ef 4,25-32; 5,1-4)

CELEBRAÇÃO DA CRISMA

CELEBRAÇÃO DO SACRAMENTO DA CONFIRMAÇÃ/O CRISMA

CELEBRAÇÃO DE ENVIO MISSIONÁRIO

CELEBRAÇÃO DA PENITÊNCIA

(Domingo de Pentecostes)

– Heróis da fé (At 7,51-60)

(Conclusão do itinerário)

Oração de envio

Integração em um grupo de reflexão, pastoral, comunitário, etc.
Inserção pastoral e nos serviços comunitários

Entrega de um símbolo (sal, semente,etc.)
Proclamação da Palavra

Leitura Orante da palavra como prática permanente de amadurecimento da fé.
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ITINERÁRIO DE INICIAÇÃO
À VIDA CRISTÃ

ADOLESCENTES JOVENS
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É o tempo de aprofundamento dedicado ao ensino bíblico doutrinal. Nele o 
catecúmeno/catequizando é convidado a conhecer e a experimentar os principais 
aspectos da experiência cristã. Está estruturado em 6 fases: Palavra de Deus, 
Pessoa Humana, Jesus, o Cristo, A vida de Oração / Comunidade de Fé, Esperança 
e Caridade e Vida Sacramental. As fases divididas em eixos temáticos que 
permitem o aprofundamento e vivência da Fé.

Para Adolescentes e Jovens não batizados (chamados de catecúmenos) e 
Adolescentes e Jovens batizados que não percorreram o caminho catecumenal e/ou 
não receberam os sacramentos da Confirmação e /ou da Eucaristia.

ADOLESCENTES/JOVENS

Consistirá na realização de encontros semanais ou quinzenais com os 
Adolescentes e Jovens. Os encontros são preparados e conduzidos pelos introdutores 
(integrantes de movimentos, pastorais ou outros serviços da Igreja que tenham 
vivência de comunidade). Esses são realizados nas dependências da comunidade ou 
nas casas das famílias envolvendo os introdutores, Adolescentes e Jovens. Também 
devem ser realizados Encontros envolvendo todas as famílias das crianças.

Tem duração mínima de 3 meses

PRÉ-CATECUMENATO / TEMPO QUERIGMATICO

A idade mínima para o ingresso no pré-catecumenato é de 12 anos completos.

Nele o iniciante é convidado a despertar o encontro com a pessoa de Jesus Cristo 
que nos ama como sua família. É tempo de conversão.

ITINERÁRIO DE INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ DE

CATECUMENATO

Tem duração mínima de 24 de meses. Além dos encontros semanais, serão 
realizados retiros, jornadas e encontros com as famílias com base na leitura orante 
da bíblia.

PURIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO

Tempo de preparação para o sacramento. Acontece durante toda a quaresma. 
Nele o catecúmeno / catequizando, já introduzido na experiência cristã e 
desejando tornar-se discípulo, é eleito pela comunidade eclesial para a iniciação 
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sacramental.
O eleito fará uma experiência de amadurecimento espiritual cuja finalidade é 

iluminar e purificar a mente e o coração para uma experiência do Mistério Pascal 
através dos sacramentos.

Os Adolescentes e Jovens são convidados a viver intensamente a liturgia 
desses dias com a comunidade Paroquial. Pois, como eleitos renovarão na Vigília 
Pascal o Batismo com a solene Profissão de Fé. Os catecúmenos receberão nesta 
celebração o sacramento do Batismo.

VIVÊNCIA DO TEMPO PASCAL

MISTAGOGIA

Próximo à solenidade de Pentecostes (preferencialmente) realiza-se a 
Celebração do Sacramento da Confirmação.

Tempo litúrgico por excelência. Deve ser vivenciado ao longo do Tempo 
Pascal. Iluminado pelo Sacramento recebido (Eucaristia e Batismo, se houver), 
aprofundam os mistérios celebrados.

VIVÊNCIA DO TRÍDUO PASCAL

Depois da recepção da recepção do sacramento, os novos discípulos missionários 
aprofundam os mistérios celebrados. Mistagogia significa: conduzir para dentro do 
mistério. Tem também o sentido de catequese permanente, pois o cristão nunca está 
totalmente formado. Continua a vivência na comunidade de fé como discípulo 
missionário (Vida Cristã Permanente).

Esse tempo é próprio, também para realização de ações evangélico-
transformadoras, visitas as comunidades da paróquia, especialmente as mais 
pobres, com a presença dos necessitados, excluídos e sofredores. Contribuirá, 
sobremaneira, nesse processo a reflexão dos Evangelhos dominicais.

CELEBRAÇÕES

As diversas celebrações serão realizadas oportunamente ao longo do processo. 
Algumas são inspiradas no RICA e outras são propostas para promover a identidade 
litúrgica dos itinerários. Nesse particular, é preciso considerar o ritmo, a realidade e 
criatividade da comunidade local.

As celebrações devem ser preparadas pelos catequistas, juntamente com as 
equipes de liturgia das comunidades, seguindo as indicações dos manuais que fazem 
parte do Itinerário de Iniciação da Diocese.
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ADOLESCENTES E JOVENS

PREPARAÇÃO

esportivos, redes sociais, etc).
Divulgação do processo da IVC (Comunidade eclesial, escolas, centros culturais,

Conscientizar as famíl ias para o apoio e o acompanhamento dos adolescentes / 
jovens.

PRIMEIRO TEMPO- PRÉ-CATECUMENATO-TEMPO QUERIGMÁTICO

(Duração mínima - 1 mês).

(Duração mínima de 3 meses)

Convidar os adolescentes /jovens para o itinerário de IVC.

ITINERÁRIO DE INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ DE

Envolvimento da comunidade eclesial.

FESTA DAS INSCRIÇÕES

Fazer a experiência do encontro com a pessoa e missão de Jesus Cristo

EIXOS TEMÁTICOS:

(Mc. 1,16-20; 2,13-14; 3,13-19).

Encontro 1 - Jesus, jovem de Nazaré, comprometido com seu tempo, anuncia o 
Reino de Deus (Mt. 1,35-39)

Ingresso na Igreja-templo.

Reunião fora da Igreja-templo.
Acolher, na comunidade, os adolescentes/jovens para o aprofundamento da fé.

Diálogo com a comunidade e adolescentes /jovens.

Encontro 5 - Jesus salva com sua morte e ressureição (At. 3, 12-19)

CELEBRAÇÃO DE ENTRADA PARA O TEMPO DE CATEQUESE

Recepção da cruz.

Encontro 3 - Jesus, "herói" libertador (Me. 6,53-56).
Encontro 2 - Jesus, amigo (Jo. 15,12-17).

Encontro 4 - Jesus, "caminho, verdade e vida" (Jo. 14,1-7).

Proclamação da Palavra.

Encontro 6 - Jesus convida ao seguimento - projeto de vida pessoal e comunitário
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Encontro 1. Quem sou eu?

PRIMEIRA FASE- A Palavra de Deus

Acolher o dom da revelação de deus presente na sagrada Escritura como luz e

SEGUNDO TEMPO-CATECUMENATO

Encontro 1 - Visão geral da Sagrada Escritura
Encontro 2 - A Leitura Orante da Bíblia adaptada a adolescentes /jovens.

Encontro 2. Eu e minha história (vocação para vida)

EIXOS TEMÁTICOS:

caminho.

CELEBRAÇÃO DA PALAVRA DE DEUS

TEMPO DE APROFUNDAMENTO
(Duração mínima - 12 meses)

Proporcionar uma compreensão da Palavra de Deus em vista do amadurecimento 
da fé.

Entrada solene da sagrada escritura.
Proclamação da palavra
Entrega da Bíblia aos adolescentes/jovens.

SEGUNDA FASE - Pessoa Humana

EIXOS TEMÁTICOS:

Conduzir ao auto-conhecimento e busca de identificação como pessoa, a partir da 
fé cristã, numa sociedade desafiadora.

Encontro 5. Eu e minha relação com o ambiente (físico, cultural, geográfico, etc.

Valorizar o dom da vida que se manifesta nas variadas relações humanizantes 
(uso de símbolos que remetem à vida - dramatização).

Encontro 3. Eu e minha relação com Deus.

Fatos da vida, personagens históricos atuais.
Proclamação da Palavra.
Oração de agradecimento

Encontro 4. Eu e minha relação com os outros

TERCEIRA FASE - Jesus, o Cristo.

EIXOS TEMÁTICOS:

Encontro 6. A sexualidade.

Encontro 1. Jesus, a Palavra encarnada do Pai (Jo. 1,1-14)

CELEBRAÇÃO DA VIDA

Aprofundar sobre a encarnação, vida, Paixão, Morte, Ressureição e permanência 
de Jesus Cristo, mediante a ação do Espírito.
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Encontro 2. A formação das primeiras comunidades (Mt. 1, 1-17; Lc. 3,23-38).

EIXOS TEMÁTICOS:

Espírito Santo, mediante a profissão madura da fé e sua vivência na comunidade.
Aprofundar a pertença à igreja como povo de Deus, Corpo de Cristo e Templo do
QUINTA FASE - Comunidade de fé, Esperança e Caridade.

Encontro 1. A experiência de Pentecostes (At. 2, 1-12).

Encontro 2. Jesus Cristo e o reinado de Deus - estilo de vida e ensinamentos (Mt. 
5-7)

Encontro 4. Jesus, o Ressuscitado-Glorificado (Lc. 24,36-53)
Encontro 3. Jesus, o Crucificado (Me. 14-15)

Encontro 5. Jesus Cristo permanece no meio de nós através do espírito Santo (Jo. 
16,5-15)

Encontro 6. O Espírito nos impulsiona a seguir o Filho para a construção de uma 
vida melhor (1Cor 2,10-16).

JORNADA DO DISCIPULADO

Festa do discipulado.

Encontro 4. Experiências de oração a partir da Bíblia (leitura orante da palavra de

Encontro 5. Eu e minha relação com o ambiente (físico, cultural, geográfico, etc.).

Oração sobre os adolescentes/jovens.

QUARTA FASE-A vida de oração.

Encontro 1. Jesus, movido pelo Espírito Santo, ora e ensina a orar (Lc. 10,21-22).

Deus, ofício divino, adoração eucarística, vigília de oração, caminhadas / 
romarias, etc .... ).

Revisão de vida sobre a importância da Oração do Senhor.

EIXOS TEMÁTICOS:

Apresentar a comunhão orante de Jesus Cristo com o Pai, no Espírito, como fonte 
de nossa vida cristã.

Encontro 2. Aprofundamento da oração do Pai-Nosso (Lc. 11, 1-4 ).

Dia de Espiritualidade/Retiro.

Celebração de entrega do mandamento do Amor. (Jo. 13,34-35)

Encontro 3. Vida de oração pessoal e comunitária.

Meditação parte por parte da Oração do senhor.
Celebração a partir da oração do Senhor.

Acolher e viver a relação filial com Deus e a fraternidade com todos os irmãos e 
irmãs, como modelo da vida cristã.

Comprometer-se com a Boa-Nova de Jesus Cristo.

JORNADA DE ORAÇÃO A PARTIR DO PAI-NOSSO
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Encontro 8. Igreja: escola de comunhão e casa da iniciação.

Acolher a fé da Igreja como sua.

profetas (Gn. 12, 1-9; Gn. 21; Ex. 2,23-25; 3, 1-22; Ex. 6,2-8; Ex. 19, 1-9).

Encontro 5. Creio: nossa fé professada: as três Pessoas divinas.

Aprofundar a importância da experiência salvífico-sacramental na vida cristã.

Encontro 3. O Batismo.

Encontro 1. Jesus, Sacramento do encontro com o Pai (Jo. 14,8-11 ).

Proclamação da Palavra.

Oração sobre os adolescentes/jovens.

Encontro 10. Dons e serviços na Igreja e no mundo (apresentação das pastorais e
serviços eclesiais) ( 1 Cor 12, 1-11 ).

Encontro 7. Creio - nossa fé professada: as realidades futuras.

CELEBRAÇÃO DE ENTREGA DO SÍMBOLO DA FÉ

Profissão do Símbolo da Fé (Creio) diante da comunidade.

SEXTA FASE - Vida Sacramental.

Encontro 9. Maria, jovem comprometida com o projeto de Deus (Lc 1-2; Jo 2, 
12.19,25-27).

EIXOS TEMÁTICOS:

Encontro 3. As raízes do Novo Povo de Deus: Patriarcas, Moisés, Juízes, Reis e

Encontro 2. A Igreja, sacramento de encontro com Cristo (At. 3, 1-1 O).

Encontro 6. Os Sacramentos de serviço: Matrimônio e Ordem.

Encontro 6. Creio- nossa fé professada: a Igreja.

Encontro 4. A Crisma/ Confirmação. Encontro 5. A Eucaristia (Me. 14,22-25).

Encontro 7. Os Sacramentos de cura: Reconciliação e Unção.
Encontro 8. Vivência e compromisso cristão que deriva da experiência 

sacramental.

Encontro 4. O Povo em Jesus Cristo (Rm. 11 ,25-32).

(Primeiro Domingo da Quaresma)

TERCEIRO TEMPO - ILUMINAÇÃO E PURIFICAÇÃO - JORNADA DA 
ELEIÇÃO

Aprofundar o dom da missão pelo Espírito de Deus.
 Retiro sobre a missão da Samaritana e do Cego de nascença.
 Proclamação da Palavra.
 Testemunho pessoal do adolescente/jovem.

CELEBRAÇÃO DO TRIDUO PASCAL
Celebrar o Mistério Pascal, acolhendo-o e assumindo-o na própria vida.

 Oração de admissão ao(s) sacramento(s).
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Integração em um grupo de reflexão, pastoral, comunitário, etc.

Oração de envio
Entrega de um símbolo (sal, semente,etc.)

CELEBRAÇÃO DE ENVIO MISSIONÁRIO

(Domingo de Pentecoste)

Inserção pastoral e nos serviços comunitários

Proclamação da Palavra

Leitura Orante da palavra como prática permanente de amadurecimento da fé.

(Conclusão do itinerário)

Celebração da Ceia do Senhor.

Celebração da Vigília Pascal (celebração do Batismo e eucaristia quando 
houver).

Celebração da Paixão do Senhor.

QUARTO TEMPO - MISTAGOGIA
(Durante o Tempo Pascal)

EIXOS TEMÁTICOS:

Participação nas celebrações comunitárias.
Leitura Orante da Palavra de Deus.
Partilha da vida.

CELEBRAÇÃO DO SACRAMENTO DA CONFIRMAÇÃ/CRISMA

Experenciar os mistérios celebrados e vivê-los como comunidade cristã que 
partilha os dons do pão e vinho.

Sentido das festas pascais celebradas.
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ITINERÁRIO CATEQUÉTICO BATISMAL
COM INSPIRAÇÃO CATECUMENAL
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        A inscrição para preparação do batismo da criança seja feita na 
comunidade onde seus pais participam. Dar importância à inscrição para que 
não se reduza a um ato meramente burocrático. Combinar o dia e a hora da 
visita à família ou responsável que pedem o batismo.

        Devido a importância do Sacramento do Batismo como porta para os 
outros Sacramentos, sua preparação requer atenção especial. Em se tratando 
de batismo de criança, devem se preparar, aqueles que pedem o batismo (pais, 
responsável legal e padrinhos).

BATISMO INFANTIL

ITINERÁRIO CATEQUÉTICO BATISMAL COM 
INSPIRAÇÃO CATECUMENAL

        O Batismo das crianças é uma excelente oportunidade para uma 
experiência inspiração catecumenal. Mais do que um “curso para pais e 
padrinhos”, de efeitos muito limitados, é ocasião para um acompanhamento 
personalizado da família.

        Essa Preparação e acompanhamento visa renovar a fé da família e 
integra-la a comunidade. Outro elemento importante é a apresentação da 
criança à comunidade, antes da celebração do sacramento. Trata-se no 
despertar na comunidade a alegria de acolher novos filhos. Recomenda-se, 
ademais, o Batismo de Crianças, em etapas.

FESTA DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO CATEQUÉTICO 
BATISMAL

1º TEMPO: VISITA AS FAMÍLIAS

        A equipe do Batismo fará visita à família do batizando para conhecer sua 
realidade e ao mesmo tempo acolhê-la mais afetuosamente.
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        Concluída esta etapa iniciam-se os encontros propriamente ditos de 
preparação

        Entre os temas a serem trabalhados, deve constar também: Encontro 
pessoal com o Senhor, padrinhos chamados a serem luz, as Orientações 
Pastorais da Diocese de Oeiras, a reflexão sobre o dízimo como sinal de 
corresponsabilidade para com a vida da Igreja. (Subsídio da Diocese)

Esta visita vai acontecer a partir do momento em que a família fizer a inscrição 
para o batismo.

        Pontuar quais as motivações que a família tem para pedir o batismo, para, 
oportunamente, refletir sobre elas.

        Buscar eventual ajuda com as demais dimensões da catequese e de outras 
pastorais (pastoral familiar, equipe de caridade, dízimo, etc) para 
desenvolvimento do processo catequético.

        A caridade na compreensão de cada caso específico, acolhendo sempre a 
todos como fez Jesus é o objetivo primordial desse tempo.

        É importante que nesta visita estejam presentes os pais, padrinhos e 
outros familiares. Por isso o dia e horário da visita devem ser combinados de 
acordo com a realidade de cada família e a disponibilidade da equipe.

para o batismo. Os casos especiais serão acompanhados e encaminhados para 
outros momentos.

2º TEMPO – ENCONTRO FORMATIVO

        O Encontro de preparação para o batismo será realizado nas dependências 
da comunidade ou na casa da família com todos os que procuram o batismo 
para seus filhos e afilhados.

        O Encontro tem como objetivo principal o aprofundamento da fé, 
integração e engajamento das famílias na vida da comunidade eclesial.

        No encontro deve-se levar em conta as seguintes dimensões do 
Sacramento do Batismo: dimensão da realidade nova na pessoa do batizado, 
dimensão do relacionamento pessoal com Deus e dimensão comunitária e 
missionária.

        A equipe realizará pelo menos 06 (seis) encontros feitos na comunidade 
ou família. Sendo dois encontros a cada mês.

        Essa preparação terá como base o Subsídio da Diocese e tem como 
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objetivo o amadurecimento dos pais e padrinhos quanto ao compromisso que 
assumem em desenvolver, a criança, a fé recebida como dom do Espírito 
Santo.

3º TEMPO – APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS A SEREM 
BATIZADAS

        A alegria do batismo não se restringe apenas ao âmbito familiar. Também 
é alegria de toda a Igreja. Por isso, numa celebração dominical, seja feita a 
apresentação solene, à comunidade, das crianças que serão batizadas.

4º TEMPO – CELEBRAÇÃO DO BATISMO

        A equipe junto à comunidade preparará com esmero e com a devida 
antecedência a celebração Batismo que será realizada preferencialmente aos 
domingos e, se possível, durante a celebração da comunidade, para sublinhar o 
seu caráter pascal e eclesial.

      Após a celebração do batismo, promova, a equipe, um reencontro das 
famílias dos batizados, se possível, com uma confraternização. Nesta ocasião, 
aproveite-se para incentivar os pais e padrinhos a assumirem algum serviço na 
vida comunitária. 

      O lugar próprio para o Batismo é a Igreja (Cf. Cân. 857, &1).

Reencontro com a família dos novos filhos da Igreja.
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 Ajudar a comunidade diocesana (pastorais, comunidades eclesiais, serviços, 
movimentos) a se entender como parte do processo de IVC.

 Acompanhar as coordenações e o desenvolvimento do processo de IVC nas 
Paróquias e Áreas Pastorais.

        A comissão terá como responsabilidades:

        A Comissão é composta pelo bispo, coordenador de Pastoral, 
Coordenação de Catequese, Coordenador da Pastoral Familiar, Casal membro 
da Pastoral Familiar, Coordenador diocesano de liturgia. “Todos, porém, 
precisam estar bem conscientes da nova abordagem bíblico – teológica, 
litúrgica, pastoral, metodológica que se pretende desenvolver” (Doc. 107 
n.152).

 Proporcionar assessoria às Paróquias e Áreas Pastorais.

        A Comissão Diocesana de IVC tem uma missão imprescindível no âmbito 
de Igreja particular. “Ela não é um fato meramente estratégico, voltado para 
uma mais incisiva eficácia da ação evangelizadora, mas possui uma dimensão 
teológica de fundo. A ação evangelizadora deve ser bem coordenada por que 
ela visa à unidade da fé, a qual, por sua vez, sustenta todas as ações da Igreja” 
(DGC n. 272).

 Acompanhar e avaliar o Projeto de IVC na sua dinamização, favorecendo o 
seu fortalecimento.

 A formação integral e continuada para catequistas, sobretudo através da 
EMIDE (Escola Missionária Discípulos de Emaús).

COMISSÃO DIOCESANA DE IVC
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        A Comissão deverá ser formada pelo Pároco ou Administrador paroquial, 
catequistas, coordenadores de grupos de jovens, pastoral familiar, pastoral 
litúrgica, pastoral do batismo, pessoas que participem de outras pastorais ou 
movimentos, seminaristas que ajudam nas comunidades, religiosas, diáconos 
(se houver).

        “Cada Paróquia, fiel à organização diocesana e de acordo com a proposta 
transformadora da Iniciação à Vida Cristã, há de constituir uma Coordenação 
Paroquial de Iniciação à Vida Cristã, com os encarregados da Preparação do 
Batismo, Crisma e Eucaristia. A Comissão não poderá ficar restrita ao âmbito 
da catequese, mas efetivamente abranger o conjunto da comunidade 
paroquial” (Doc. 107 n. 153)

 Orientar, animar elaborar planejamento paroquial em comunhão com o 
pároco (conferir a missão do coordenador no Diretório Nacional de 
Catequese).
 A missão da comissão também é garantir uma catequese querigmática, 
mistagógica e missionária.

Produzir ou indicar os instrumentos necessários ao trabalho pastoral: 
programas, materiais, meios audiovisuais, dando especial atenção à formação 
permanente.

Assessorar a organização, articulação, animação, formação e 
acompanhamento da Iniciação à Vida Cristã em todos os níveis.

Convidar pessoas para assumirem os diversos ministérios da Iniciação à 

 Trabalhar em profunda comunhão com as orientações da Igreja sobre a 
Iniciação à Vida Cristã aprofundando suas temáticas a partir do Diretório 
Geral para Catequese, do Diretório Nacional de Catequese. Doc. 107 Iniciação 
à Vida Cristã: Itinerário para formar discípulos missionários e Itinerário 
Catequético (CNBB).

 A equipe estará atenta ao processo formativo integral dos catequistas, levando 
em consideração seus diversos níveis: coordenadores de comunidade, 
catequistas iniciantes e formação continuada para os catequistas.

 Estar em sintonia com aa coordenações diocesanas, regional e nacional.

Despertar a comunidade para que se motive a realizar o processo de 
Iniciação à Vida Cristã.

 Participar de atividades promovidas pela diocese e paróquia

        A comissão terá como missão:

COMISSÃO PAROQUIAL DE IVC



56

Vida Cristã e proporcionar formação adequada aos mesmos.
 Junto ao grupo de catequistas proporcionar que as exigências catequéticas 

do caminho sejam assumidas e vivenciadas.
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Esse projeto foi elaborado a fim de facilitar a prática de Iniciação à Vida 
Cristã na Diocese de Oeiras, atendendo o apelo da Igreja diante de um mundo 
marcado pela mentalidade urbana. Os itinerários seguem uma lógica 
processual e gradativa e são luzes para a iniciação cristã dos adultos, jovens, 
adolescentes e das crianças. Tudo o que foi projetado tem um só objetivo: 
evangelizar, utilizando a metodologia da Leitura Orante da Palavra de Deus. 
Portanto, faz-se necessário o esforço não só dos catequistas, mas também de todas 
as pessoas envolvidas na evangelização: pastorais, grupos e movimentos.

Que o Projeto Diocesano de Iniciação à vida Cristã ajude-nos a repetir sempre: 
“Conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber; tê-lo 
encontrado foi o melhor que aconteceu em nossas vidas, e fazê-lo conhecido com 
nossa palavra e obras é nossa alegria” (DAP, n.29)

CONCLUSÃO
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