
A INICIAÇÃO CRISTÃ 
PARA FORMAR DISCÍPULOS



A Iniciação à vida cristã depende de 

um anúncio explícito da pessoa de 

Jesus Cristo, pois “conhecer Jesus é o 

melhor presente que qualquer pessoa

pode receber. Tê-lo encontrado foi o 

melhor que ocorreu em nossas vidas. 

Fazê-lo conhecido com nossa palavra e 

obras é nossa alegria” 

(DAp, n.29). 



A INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ 
COM INSPIRAÇÃO CATECUMENAL

• A missão de iniciar na fé coube, na Igreja antiga,

• à liturgia e

• à catequese.

• centro - imersão no mistério de Cristo e da sua

Igreja.

• clima de espiritualidade, oração, celebrações e

ritos.



O QUE SIGNIFICA INICIAR ALGUÉM?

• O ser humano é continuamente “iniciado” quando

algo vai mudar na sua vida:

• na preparação profissional,

• na adaptação do migrante a uma nova cultura,

• no treinamento esportivo,

• na vivência da criação de filhos

• São situações que transformam as pessoas e exigem

preparação.



A INICIAÇÃO RELIGIOSA

• Várias religiões têm seus processos

iniciáticos

• caminho progressivo, por etapas

• com ritos e ensinamentos

• transformação religiosa e social do iniciado.

• mudança de vida e nova identidade ao

crente



O SÍMBOLO E O RITO

• A iniciação tem caráter fortemente simbólico.

• os símbolos - realidades sensíveis que produzem 

envolvimento, pessoal e comunitário, com as 

realidades transcendentes e invisíveis. 

• O Rito é ação simbólica  constituída de gesto e 

palavras significativas.

• Ele envolve  os sentimentos, abarca a comunidade 

e se repete.

• como a bandeira de um país simboliza uma nação 

e o desfile com a bandeira se torna um rito com 

protocolo.



INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ

• Iniciação ao MISTÉRIO DE CRISTO

• mistério cristão ou sacramento = ( não é segredo) é 

sacramento da fé!

• plano divino da salvação que Deus realiza na 

história 

• acontecimento realizado na história e oferecido 

como salvação 

• Vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo



INICIAR E CONVERTER

• O acolhimento do mistério da pessoa de Jesus exigia a participação, na

vida e missão da Igreja,

• fazendo escolhas éticas coerentes com a fé cristã.

• Começava a conversão, uma mudança de mentalidade e de vida.

• Como ocorreu com São Paulo que “caiu em si” ao se encontrar com

Jesus



INICIAÇÃO NA IGREJA

• A Igreja celebra e manifesta a vida do Ressuscitado da qual é

portadora.

• A Igreja é uma realidade “sacramental” que depende essencialmente

do Senhor glorioso e da ação do Espírito que Ele derramou.

• A graça que se realiza nas suas ações sacramentais é um

acontecimento transbordante da páscoa do seu Senhor.



O RITUAL DE INICIAÇÃO CRISTÃ DE ADULTOS (RICA)

• Processo que serve de inspiração, exposto no RICA)

•quatro tempos

1. pré-catecumenato (ou primeiro anúncio),

2. catecumenato, (catequese, formação)

3. iluminação e purificação e ( quaresma e Vigília)

4. Mistagogia ( tempo pascal)



ETAPAS 

• A passagem de um tempo para o outro é marcada por três momentos celebrativos

1. o Rito de admissão ao catecumenato; 

2. o Rito da eleição ou inscrição do nome dos candidatos; e 

3. a Celebração dos 3 Sacramentos. 

• E há também os ritos das bênçãos, entregas, exorcismos, escrutínios

(ritos de transição), que acontecem ao longo de todo o processo, como

vemos a seguir:



As etapas, por sua vez, são passos entre um tempo 

e outro. São como que “portas” que se 

atravessam para subir os “degraus” de uma escada 

pela qual se sobe. Podem-se denominar também as 

etapas como “passagens” assinaladas pelas 

celebrações na comunidade eclesial. 



A INSPIRAÇÃO 
CATECUMENAL

INICIAR NA 

VIDA CRISTÃ



Trata-se de um itinerário pedagógico marcado pelo 

primeiro anúncio de Jesus Cristo (querigma), seguido de 

um aprofundamento da fé da Igreja (catecumenato), que 

suscita a conversão para configurar sempre mais a vida da 

pessoa ao estilo do Evangelho (purificação e 

iluminação), oferece, em seguida, a recepção dos 

sacramentos do Batismo, Confirmação e Eucaristia, e se 

conclui com o aprofundamento da fé, numa educação ao 

Mistério (mistagogia). 



Todo processo é marcado por tempos e etapas. 

Um “tempo” é como um período pastoral mais ou menos 

prolongado no qual os candidatos procuram os caminhos 

da fé e crescem, correspondendo a algumas iniciativas 

propostas. 

No processo de inspiração catecumenal são propostos 

quatro tempos: a) pré-catecumenato; b) catecumenato; c) 

purificação e iluminação; e d) mistagogia. 



As etapas são três: a) Celebração de Entrada no 

catecumenato; b) Celebração de eleição (inscrição do 

nome); e c) Celebração dos sacramentos de Batismo, 

Confirmação e Eucaristia. 

Todo o processo precisa ser adaptado às diferentes

idades, ambientes e realidades socioculturais para ser

capaz de formar discípulos missionários.



HÁ MUITOS
CAMINHOS, 

MAS É PRECISO
ESCOLHER
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• DESPERTAR INTERESSE

• NOÇÕES FUNDAMENTAIS

• APRESENTAR O AMOR DE JESUS CRISTO COMO SALVADOR

• TESTEMUNHO DE QUEM FALA

• QUERIGMA:  ANÚNCIO QUE PROVOCA

• O CATEQUIZANDO: MANIFESTA INTERESSE EM APROFUNDAR

PRÉ-CATECUMENATO
TEMPO DE ACOLHIDA

RITO DE ENTRADA NO CATECUMENATO 

(sinal da cruz nos sentidos)



DECISÃO
PELO

CAMINHO DE 
JESUS CRISTO
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• TEMPO MAIS LONGO PARA CONHECER A FÉ CRISTÃ

• CONTEÚDO: O CREIO

• FORMA: NARRATIVAS BÍBLICAS

• PROVOCAR A DECISÃO DA PESSOA QUE ESCUTA

• APROFUNDA O SENTIDO DE SEGUIR JESUS : PERDOAR OS INIMIGOS, 

PARTILHAR COM OS POBRES, AMAR, REZAR, VIVER A HUMILDADE...

• VIDA EM COMUNIDADE - ACOLHIDO

• CELEBRAÇÕES DA PALAVRA E RITOS

CATECUMENATO 

CELEBRAÇÃO DE ELEIÇÃO 



ACOLHIDO
NA 

COMUNIDADE
DE FÉ
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•GERALMENTE OCORRIA NA QUARESMA

•TEMPO DE LIMPAR O QUE NÃO ESTÁ DE ACORDO 

COM O SEGUIMENTO DE JESUS

•RENÚNCIAS  - EXORCISMOS

•BÊNÇÃOS  - FORÇA NO SEGUIMENTO

•ENTREGAS DO CREIO E DO PAI NOSSO

PURIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO

CELEBRAÇÃO DOS SACRAMENTOS



APROFUNDAR 
OS MISTÉRIOS
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• TEMPO PASCAL – 50 DIAS

• APROFUNDA O MISTÉRIO CELEBRADO

• MISTAGOGIA= EDUCAR PAR AO MISTÉRIO

• TEMPO DE ORAÇÕES PELOS QUE RENASCERAM NA PÁSCOA ( RECEBERAM 

O BATISMO)

• VIVÊNCIA

• TESTEMUNHO CRISTÃO

•VIDA CRISTÃ EM COMUNIDADE

MISTAGOGIA



SUBIR DEGRAUS (4 TEMPOS)  
E PASSAR PORTAS (3 ETAPAS)

PRÉ-

CATECUMENATO
CATECUMENATO 

PURIFICAÇÃO

E

ILUMINAÇÃO

MISTAGOGIA

RITO DE 

ENTRADA
ELEIÇÃO SACRAMENTOS



Organização: D. Leomar Antônio Brustolin e Ir. Maria Aparecida

Site: www.domleomar.com.br


