
SEGUNDO TEMPO

CATECUMENATO: Crescer na Fé

TERCEIRO TEMPO

PURIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO

QUARTO TEMPO

MISTAGOGIA: Caminhar na fé



O LIVRO ESTÁ ORGANIZADO 
EM QUATRO TEMPOS: 

1. O itinerário inicia-se com alguns encontros
propondo querigma.

Este tempo do "PRÉ-CATECUMENATO" pode ser
realizado em qualquer época do ano, pois se trata do
anúncio fundamental da fé em Jesus Cristo.

Os encontros podem ser realizados de forma
personalizada ou em pequenos grupos. Se o
candidato decidir aprofundar o caminho da fé,
então participa da celebração de entrada no
catecumenato.



O LIVRO ESTÁ ORGANIZADO 
EM QUATRO TEMPOS: 

1. O tempo seguinte é o
"CATECUMENATO", preferencialmente
realizado em grupo. Poderia ser iniciado
após a solenidade de Pentecostes e
seguir até o início do Advento.

2. Em seguida se propõe um recesso de
Advento, Natal e férias, retomando-se
o caminho no início da próxima
Quaresma.



O LIVRO ESTÁ ORGANIZADO 
EM QUATRO TEMPOS: 

O terceiro tempo é preferencialmente 
realizado na Quaresma. 

Trata-se da "PURIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO". São três 

encontros propostos para as três 
últimas semanas da Quaresma. 



O LIVRO ESTÁ ORGANIZADO 
EM QUATRO TEMPOS: 

• Nessa preparação imediata intensifica-
se a participação nas celebrações dos
escrutínios.

• Se catequistas e candidatos
preferirem, os encontros deste tempo
podem ser realizados antes das
celebrações da comunidade nos três
últimos domingos da Quaresma.



Conclui-se este tempo com a
Celebração dos Sacramentos: os
catecúmenos recebem Batismo, Crisma
e Eucaristia, preferencialmente, na
Vigília Pascal.

Aqueles que já foram batizados, podem
receber Crisma e/ou Eucaristia numa
celebração do Tempo Pascal.



O quarto tempo é chamado de 

MISTAGOGIA e trata-se de uma 

educação ao mistério cristão, que visa 
aprofundar o sentido do seguimento de 
Jesus Cristo no cotidiano daquele que 

foi iniciado. 



Os três encontros são 
realizados no Tempo Pascal. 

A conclusão do processo é 
marcada pelo envio

missionário e a entrega da 
cruz, na Solenidade de 

Pentecostes. 



Todo percurso pretende
que ao final o catecúmeno

ou catequizando esteja
inserido na comunidade

paroquial.
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