
INICIAÇÃO À 
VIDA CRISTÃ: 

discípulos missionários 

Itinerário  

para formar  



Diante de um contexto marcado:  

1- Mudança de época; 

3-  Fragilidade da transmissão da fé; 

2- Fragmentação na pastoral;   

4-Grande número de batizados não 

evangelizados; 

5. A fragilidade dos vínculos 

familiares;  



Diante de um contexto marcado:  

6- Vivência da fé sem comunidade- sem 

vínculo de pertença;  

8- Aumento da crença num Deus sem 

rosto e sem nome;  

7- Grande números de pessoas que se 

declaram sem religião; 

9- Religião sem compromisso comunitário 

e social. 



Nossos bispos propõe revisitar as fontes: 



Nossos bispos propõe revisitar as fontes: 



Nossos bispos propõe revisitar as fontes: 



“Nos encontramos numa 

nova etapa evangelizadora, 

que deve estar marcada 

pela alegria e deve indicar 

rumos novos para a 

caminhada da Igreja.”  
(n. 1) 

Percorrer um caminho seguro  



Urgência necessária 

-  Ser iniciado na vida 
de Cristo; 

- Um caminho de 
pertencimento; 

 

- Um novo paradigma 
pastoral; 



URGÊNCIA NECESSÁRIA 

• Requer novas disposições 
pastorais; 

 

•  Conversão pastoral e renovação 
Paroquial; 

 

• Revitalização da vida das nossas 
comunidades; 



URGÊNCIA NECESSÁRIA 

• Revisão do processo de 
transmissão da fé; 

 

• Formação que favoreça o encontro 
com Jesus Cristo; 

 

•  Um despertar para a missão; 
 

•  Metodologia de inspiração 
catecumenal. 



ITINERÁRIO PARA FORMAR DISCÍPULOS 
MISSIONÁRIOS 
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INTRODUÇÃO 

Capítulo II 
Realidade da 
História: Ver 

INICIAÇÃO À  
VIDA CRISTÃ: 

 

Capítulo I 
Inspiração 

Bíblica (Jo 4) 

Capítulo III 
Discernir 
Iluminar 

Capítulo IV 
Propor Caminhos 

AGIR 



Vivemos à procura de 

respostas sobre a vida, 

seu sentido e, no fundo, 

sobre nós mesmos. (n. 4)  



A Vida 

Cristã é um 

novo projeto 

de vida (no 5) 



Iniciação à Vida Cristã 



Um ícone bíblico:  
Jesus e a Samaritana 



O encontro de 
Jesus com 

mulher 
samaritana. 

Inspiração Bíblica 
João 4, 1-42 

CAPÍTULO I 



•  O ENCONTRO: Dá-me de 
beber (4,7) 1 

• O DIÁLOGO: Se conhecesses o 
dom de Deus (4, 10) 2 

• Conhecer Jesus: Quem beber da água 
que eu lhe darei, nunca mais terá sede 
(4, 14) 

3 

Passos  Querigmáticos  e  Mistagógicos 



•  A REVELAÇÃO: “ Sou eu que 
estou falando contigo” (4,7) 4 

• O ANÚNCIO: “Vinde ver (…) Não 
será ele o Cristo” (4, 29) 5 

• O TESTEMUNHO: “ Nós mesmos ouvimos e 
sabemos (…) é verdadeiramente o Salvador do 
mundo (4, 42). 

6 

Passos  Querigmáticos  e   Mistagógicos 



CAPÍTULO II 
Aprender da História e da 

Realidade: VER 

O processo de 
Iniciação à Vida 
Cristã ao longo 

da história.  





A urgência de 
um novo 

processo de 
Iniciação à Vida 

Crista. 



Proposto de 
maneira a 

cativar a mais 
pessoas, para 

que que se possa 
fazer a 

experiência 
impactante da 

verdadeira 
adesão à Jesus 

(no.54) 



Jesus formou discípulos e 

discípulas, instruindo-os 

com a sua original atitude 

de acolhida, de 

compreensão e de 

valorização das pessoas, 

principalmente, as 

marginalizadas.  
(n. 40) 



Tempos e períodos 
determinados. 

 Etapas (celebrações) que 
marcam a passagem de um 

Tempo para outro. 

A ÊNFASE deve ser colocada mais no 

“espírito catecumenal”  

do que num esquema formal.  



É uma dinâmica, uma pedagogia, uma 

mística, que nos convida a entrar 

sempre mais no mistério do amor de 

Deus. Um itinerário mistagógico, um 

desejo que nunca acaba. Porque Deus, 

sendo Amor, nunca se esgota. (n. 56) 



é um caminho 

necessário para a 

evangelização no 

contexto atual. 
(n. 61) 



CAPÍTULO III 

Discernir como 
Igreja:  

ILUMINAR 



A Iniciação à Vida Cristã 
 

Articuladora  

das urgências  

na ação 
evangelizadora. 



Não se trata, 

porém,  

de uma pastoral a 

mais, e sim de um 

eixo central e 

unificador de toda 

ação 

evangelizadora e 

pastoral.  



BATISMO 

CONFIRMAÇÃO 

Uma compreensão mais unitária 



Propondo 
Caminhos: 

AGIR 

CAPÍTULO IV 



Projeto diocesano de Iniciação à 

Vida Cristã... Não se trata de 

fazer apenas “reformas” na 

catequese, mas de rever toda a 

ação pastoral a partir da 

Iniciação à Vida Cristã. (n. 138) 



Cristo é o CENTRO 
do processo 



Objetivo 

1. Inspirado no RICA; 

2. Itinerário- Processos  
 Etapas e Tempos; 

3. Participação de todos 
(Pastorais e Movimentos);  



4. Traças  as linhas 
comuns; 

5. Desenvover um 
processo de conversão 

pastoral; 

6. Renovar a comunidade 
eclesial; 

Objetivo 



              Metas 

O Projeto indicará metas, que 

serão realizadas gradualmente: 

 



Como os catequistas atuam em nome da Igreja, 

devem ser por ela enviados.  

Por isso, sugere-se que anualmente o bispo 

ou o pároco realize a celebração do envio 

dos catequistas.  



 
What’s Your Message? 

CONCLUSÃO 



1- Do percurso da IVC 
realizado na nossa 

Arquidiocese nestes dois anos, 
o que o Documento confirma?  
Em que precisamos avançar?  

Para reflexão- cochicho 



Coloquemo-nos a caminho por uma 

Igreja querigmática e missionária 

ENCANTAMENTO  

ENTUSIASMO  

TESTEMUNHO 

VIVÊNCIA 
EXPERIÊNCIA PAIXÃO 

AMOR 


