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Dedicamos este livro aos nossos queridos pais:
Romildo e Ondina; Euclides e Neusa,

que nos educaram na fé da Igreja 
e sempre nos incentivaram no caminho em

seguimento do Senhor Jesus.
Agradecemos muito a sua amável atenção.

Com afeto filial,

Pe. Paulo e Pe. Edemilson
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APRESENTAÇÃO

A vida nova em Cristo: Uma existência humana com sen-
tido e esperança traz um excelente roteiro para iniciar adultos 
à vida cristã, para que se tornem verdadeiros discípulos de 
Jesus Cristo.

Hoje é muito comum que adultos procurem a comu-
nidade cristã para pedir os sacramentos da iniciação cristã, 
como o Batismo, a Crisma e a Eucaristia, ou ainda para re-
ceber os sacramentos que faltam. Outros querem simples-
mente conhecer e aprofundar mais a sua fé. Essas buscas 
são sinais dos tempos de um mundo que se afastou cada vez 
mais da mensagem de Jesus Cristo.

Disse o Diretório Nacional de Catequese: 

Os adultos são, no sentido mais amplo, os interlocu-
tores primeiros da mensagem cristã. […] É na direção 
dos adultos que a evangelização e a catequese devem 
orientar seus melhores agentes. […] Urge que os adultos 
façam uma opção mais decisiva e coerente pelo Senhor 
e sua causa, ultrapassando a fé individualista, intimista 
e desencarnada. Os adultos, num processo de aprofun-
damento e vivência da fé em comunidade, criarão, sem 
dúvida, fundamentais condições para a educação da fé 
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das crianças e jovens, na família, na escola, nos meios 
de comunicação social e na própria comunidade eclesial 
(n. 181).

Investir na formação cristã dos adultos é de suma im-
portância para fortalecer nossas comunidades e ter discípu-
los de Jesus mais comprometidos na sociedade.

Os padres Paulo Crozera e Edemilson E. Lovatto fo-
ram muito felizes na elaboração deste livro quando escreve-
ram os encontros, tendo a Bíblia como eixo principal e fonte 
de inspiração para a nossa vida cristã. Disse ainda o Diretório 
Nacional de Catequese: “Nossa recente tradição catequética 
tem valorizado a Sagrada Escritura como ‘livro’ de catequese 
por excelência” (n. 107). No entanto, é bom lembrar que 
o objetivo principal da leitura é o encontro pessoal e co-
munitário com Jesus Cristo. Por isso, não basta só estudar 
as Sagradas Escrituras, precisamos transformar a leitura em 
oração. A leitura orante, com seus quatro momentos – lei-
tura, meditação, oração e contemplação –, pode nos ajudar 
a encontrar a Deus.

O aprofundamento dos sacramentos no final deste li-
vro pretende introduzir os adultos no rico tesouro das graças 
de Deus que recebemos no decorrer da nossa vida.

A metodologia utilizada – cartas escritas a iniciantes – 
ajuda a personalizar os encontros e a facilitar o diálogo entre 
catequistas e aqueles que (re)começam uma caminhada de 
fé.

Dom Eugênio Rixen
Bispo de Goiás

Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Animação 
Bíblico-Catequética da CNBB (2003-2011)
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INTRODUÇÃO

Este livro quer “ajudar as pessoas a conhecer Jesus Cris-
to, fascinar-se por ele e optar por segui-lo” (CNBB, Doc. 
102 - DGAE 2015-2019, n. 42). Ao percorrer este itinerário 
formativo, as pessoas terão a oportunidade de realizar um 
encontro com Jesus Cristo, que se revela nos Evangelhos, e 
nele encontrarão um novo modo de viver, um estilo de vida 
com sentido e esperança. Em auxílio a este caminho de fé, 
são propostas ações que levam a pessoa ao aprofundamento 
na vida cristã, pela acolhida, diálogo, partilha, escuta da Pa-
lavra de Deus e inserção à vida comunitária.

Pela iniciação à vida cristã, integralmente realizada, é 
que se forma e se constrói o ser cristão, que o Espírito Santo 
configura a Cristo no seu corpo, que é a Igreja (cf. Christifi-
deles Laici, 14). A Igreja necessita de cristãos e cristãs como 
sujeitos eclesiais corresponsáveis e gozando de plena “cida-
dania eclesial”, como discípulos e discípulas missionários. 

Essa proposta é inspirada no método utilizado inicial-
mente pelo Pe. José Antônio de Moraes Busch por meio do 
título Iniciação cristã de adultos hoje, publicado pela editora 
Paulus. Porém, nesta nova edição, os temas foram ampliados 
e os conteúdos reformulados e atualizados. O que se preten-
de é oferecer um subsídio para mais conhecimento e apro-
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fundamento da fé cristã, dentro do contexto do processo de 
iniciação à vida cristã com adultos. 

Há mais de dez anos esse material vem sendo utilizado, 
provado, avaliado e revisado. Durante esse período, ele foi 
utilizado com jovens e adultos, em diferentes realidades, re-
sultando em testemunhos verdadeiramente edificantes para 
a vida pessoal e comunitária. Esses frutos incentivaram-nos 
a partilhar essa experiência com toda a Igreja!

A proposta é de que os encontros sejam feitos de forma 
personalizada, ou seja, entre a pessoa que pede para ser ini-
ciada na fé e um catequista/acompanhante indicado pela co-
munidade e aprovado pelo padre responsável. A experiência 
tem nos mostrado que esses encontros devem ser realizados 
no espaço da comunidade e, preferentemente, próximos aos 
horários das celebrações dominicais, possibilitando assim 
um processo de participação na liturgia e na vida da comu-
nidade de fé.

O método pressupõe encontros semanais, com temas 
específicos apresentados em forma de “carta”. Para que o en-
contro com o acompanhante na data combinada seja fru-
tuoso, o iniciante deverá ler, meditar e rezar previamente a 
carta a ser partilhada. Dessa forma poderão compartilhar as 
experiências, esclarecer as dúvidas e abrir novos horizontes 
da fé.

Durante o percurso, caberá ao acompanhante, após 
cada conjunto de cartas (quatro ou cinco), formular propos-
tas que poderão auxiliar o iniciante na assimilação dos con-
teúdos catequéticos e num crescente conhecimento e conse-
quente compromisso com a comunidade eclesial. Algumas 
propostas deverão ajudá-lo na memorização dos conteúdos 
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que fazem parte da identidade cristã, do ponto de vista dou-
trinal. Seria aquilo que ele deverá “levar no coração” durante 
todo o caminho. Outras deverão fazer florescer em sua vida 
atitudes e atividades concretas que o conduzam ao enga-
jamento comunitário, à participação na vida litúrgica e ao 
compromisso com atividades pastorais. É o que o iniciante 
deverá “levar ao compromisso” de sua vida.

Respeitando a diversidade multicultural de nosso país, 
caberá a cada comunidade estabelecer e adaptar esse material 
às etapas celebrativas, segundo as indicações do Ritual de 
Iniciação Cristã de Adultos (RICA). Igualmente, promover 
outras ações além das que são oferecidas para maior inserção 
dos iniciantes à vida cristã, no seio da comunidade eclesial, e 
o consequente testemunho de fé em meio ao mundo.

Desejamos que essa experiência realizada por nós possa 
também ajudar a todos a aprofundar a fé, inserir-se na vida 
da comunidade cristã e assumir um estilo de vida inspirado 
em Jesus Cristo.


