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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 

A Igreja existe para evangelizar, recorda Evangelii Nun- 
tiandi, e a evangelização consiste fundamentalmente em ini- 
ciar a pessoa em todas as dimensões da vida cristã. A isso po- 
demos denominar iniciação integral, a qual vai muito além 
dos reduzidos “cursos” de preparação aos sacramentos. 

Iniciação à vida cristã é, sem dúvida, o grande desafio 
pastoral da atualidade e, ao mesmo tempo, oportunida-    
de para a concretização de um novo estilo evangelizador, 
caracterizado pelas marcas do querigma e da mistagogia. 
Desafio, porque vivemos em meio a uma crise religiosa, em 
que a indiferença para com a dimensão do sagrado cresce 
sempre mais. Ofertas de um cristianismo líquido aumen- 
tam ainda mais essa crise. Desafio, porque há uma multi- 
dão de iniciados tão somente nos sacramentos, filhos de 
uma catequese de cristandade, incapaz de iniciar existen- 
cialmente na vida cristã. 

Contudo, onde está a fraqueza, aí se encontra também 
a potencialidade. A mudança de época vem tornar público, 
ao conhecimento de todos, que se transforma aquele mode- 
lo de ser cristão, caracterizado, há séculos, muito mais pelo 
costume e pela tradição do que por uma opção consciente. 
Por isso mesmo, a iniciação à vida cristã apresenta-se, hoje, 
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como oportunidade única à evangelização, desde que se es- 
truture a partir da dinâmica da atração, com renovada cen- 
tralidade do querigma e da mistagogia. 

O momento atual se apresenta propício à apresentação 
da fé cristã, na iniciação e reiniciação à vida cristã. Se cada 
vez menos se é cristão por tradição, então é urgente um pro- 
jeto pastoral que invista em itinerários iniciáticos, que ajude 
no processo do tornar-se cristão adulto na fé, o que não tem 
sido a tônica da pastoral de manutenção. 

Cada vez mais se percebe que iniciação à vida cristã   
é tarefa de todos, de todas as atividades eclesiais. A conver- 
são pastoral passa por essa nova consciência iniciática. O 
presente livro não pretende refletir o “como” da iniciação à 
vida cristã, mas, sobretudo o “quem”, isto é, a quem com- 
pete o compromisso de gerar novos filhos na fé. Pensar o 
“quem” da iniciação significa repensar a pastoralidade. À luz 
da inspiração catecumenal, refletiremos os fundamentos da 
conversão pastoral, seus pressupostos, seus enfoques, e o fa- 
remos iluminados pela inspiração catecumenal, a qual é, in- 
questionavelmente, uma peça decisiva no processo da nova 
evangelização. 

A conversão pastoral, para ser mais rapidamente con- 
cretizada, necessita de referências missionárias. Tão impor- 
tante quanto denunciar as expressões de manutenção pas- 
toral é apontar caminhos, descobrir e visitar as inspirações 
existentes para a concretização de uma nova etapa evange- 
lizadora. A Igreja resgata uma metodologia, um estilo, um 
paradigma evangelizador de iniciação à fé, denominado ca- 
tecumenato, datado do início do cristianismo, num contex- 
to parecido com o de hoje, em que cristãos não nasciam, mas 
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se tornavam. O catecumenato é fonte de inspiração para a 
conversão catequética e, mais do que isso, converte-se em 
manancial inspirador para a conversão da pastoralidade, por 
ter algo a dizer ao ser e agir da Igreja nas suas mais diversas 
expressões. 

A metodologia catecumenal proclama em alto tom 
que iniciação à vida cristã ultrapassa os limites da pastoral 
da catequese, o que era de difícil percepção nos tempos em 
que a fé era tranquila. A iniciação à vida cristã de inspiração 
catecumenal indica o “do que” e o “para onde” da conversão 
pastoral, ou seja, converter-se “de que” e “para qual direção” 
são questões norteadoras de uma ação evangelizadora que se 
propõe com seriedade repensar seus fundamentos pastorais. 

Grosso modo, a conversão eclesial passa pela superação 
daquele modelo de pastoral doutrinal, conteudista, impo- 
tente para gerar experiência de Deus e experiência eclesial, 
para efetiva e definitivamente assumir um estilo evangeliza- 
dor querigmático e mistagógico. 

O livro está estruturado a partir dessas duas dimen- 
sões, as duas colunas do catecumenato, que são o querigma 
e a mistagogia. Faremos uma breve e sucinta visita à religião 
e à fé na atual mudança de época, cuja conclusão é a exis- 
tência de uma crise de fé, que por sua vez coloca a pastoral 
de manutenção igualmente em crise. No intuito de susten- 
tar a urgência da conversão pastoral, visitaremos a pasto- 
ral dos tempos de fé tranquila, diga-se cristandade, em cujo 
contexto a pastoral e a instituição de manutenção tinham, 
até certa medida, sua justificativa, pois era essa sua principal 
missão: manter a fé cristã já dada pela cultura cristã. Contu- 
do, nada justifica, na atualidade, a permanência da pastoral de 
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manutenção, por atravessarmos uma crise religiosa em que 
não se é permitido pressupor a fé. Antes de manter é preci- 
so despertar, suscitar, apresentar a proposta de vida cristã. 
O querigma, o primeiro anúncio de Jesus Cristo, portanto, 
torna-se realidade obrigatoriamente central para toda pro- 
posta pastoral que queira estar no processo de revisão dos 
seus pressupostos. 

A mistagogia, longe de ser apenas o último tempo do 
percurso catecumenal, é um paradigma evangelizador. A 
conversão pastoral tem muito a ver com a relação que se es- 
tabelece entre querigma e mistagogia. Muitas ações eclesiais 
são desprovidas tanto do querigma como da mistagogia. O 
legalismo, a burocracia pastoral que o digam! 

Atenção especial há de se ter com as linguagens querig- 
máticas e mistagógicas não verbais, cuja potencialidade para 
o encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo e com a 
comunidade de fé é sempre atual. Nessa perspectiva, o papa 
Francisco é um dos papas mais querigmáticos e mistagógicos 
que a Igreja já teve. Sua clareza da centralidade da fé cristã, 
sua profecia e seu esforço para purificar o cristianismo de 
patologias eclesiais são sinais inequívocos de alguém que é 
mistagogo, com extrema clareza da centralidade da Pessoa 
de Jesus Cristo na vida cristã. 


