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Apresentação 

“Já não sou eu vivo; é Cristo que vive em mim! E a vida 
que vivo agora na carne, eu a vivo pela fé no Filho de 
Deus, que me amou e se entregou por mim” (Gl 2,20). 

 
o ano de 2006, o Diretório Nacional de Catequese já afir- 
mava a necessidade de uma catequese com inspiração 
catecumenal (cf. n. 35-40). Nesses mais de dez anos de 

caminhada, muitas outras vozes eclesiais se ergueram, apontando 
a urgência de a Igreja repensar os seus itinerários catequéticos, 
sobretudo com adultos, para que os processos de transmissão e 
amadurecimento da fé realmente pudessem desenvolver nos ca- 
tequizandos a mística do discípulo missionário de Jesus Cristo. 
Não obstante a dedicação e o entusiasmo de inúmeros catequis- 
tas, leigos(as) e consagrados(as), é necessário admitir que nossas 
tradicionais metodologias não respondem mais à altura das de- 
mandas dos tempos atuais. A nossa realidade hoje requer novos 
paradigmas pastorais. 

Em 2011, a Iniciação à Vida Cristã foi colocada pela CNBB 
como uma das urgências pastorais nas Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil. E, após uma caminhada fe- 
cunda de reflexão e partilha de experiências, hoje temos a alegria 
de acolher o Documento 107, Iniciação à Vida Cristã: itinerário 
para formar discípulos missionários, sinal de esperança e moti- 
vação na tentativa de respondermos melhor a esse cenário desa- 
fiante de nosso país, inclusive na sua dimensão religiosa. 

Sabemos que a tarefa não é fácil! Exige não só uma renova- 
ção da modalidade catequética da paróquia. Como nos lembra a 
Igreja, “são necessárias perseverança, docilidade à voz do Espírito, 
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sensibilidade aos sinais dos tempos, escolhas corajosas e paciência” 
(Doc. 107, n. 9) para concretizar esse projeto, que cremos firme- 
mente ser também o projeto de Jesus para todos nós. Se quisermos 
cristãos e cristãs cada vez mais comprometidos com sua fé, capazes 
de transformar nossas comunidades eclesiais e realidades sociais à 
luz do Evangelho, temos que fazer da catequese caminho que vin- 
cule as pessoas a Jesus, na mística do encontro que converte e gera 
uma profunda identidade cristã, até o ponto em que cada uma delas 
possa dizer, convictamente: “é Cristo que vive em mim!” (Gl 2,20). 

É com muita alegria e confiança nos trabalhos da Comissão 
para a Iniciação Cristã de Adultos da nossa Província Eclesiástica 
de Pouso Alegre (MG), que apresento e recomendo o material 
que agora chega até suas mãos. Ele é fruto de muito estudo e 
reflexão, mas, sobretudo, da vivência de muita gente apaixonada 
pelo Reino de Deus e pela catequese, na sua total interação com 

a liturgia. O material, inspirado na mística e na metodologia do 
RICA, consegue reunir a espiritualidade bíblica, a profundidade 
das vivências mistagógicas e celebrativas, a segurança nos con- 
teúdos dos ensinamentos de Jesus e da Igreja, o olhar personali- 
zado às múltiplas realidades dos adultos de nossas comunidades, 
a vida de comunidade e a sensibilidade social. 

Deixo minha bênção a todos os que, generosamente, se de- 
dicam a este trabalho iniciático com adultos, especialmente aos 
catequistas que, no uso deste material, conduzirão tanta gente ao 
encontro transformador com a pessoa de Jesus Cristo! 

 
Pouso Alegre, 1º de novembro de 2017 

Festa de todos os santos 
 

Dom José Luiz Majella Delgado, CSsR 
Arcebispo Metropolitano de Pouso Alegre 
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Introdução 
“A terra produziu o seu fruto; Deus, o nosso Deus, 

nos tem abençoado” (Sl 67,7). 
 

ealmente o Senhor nos tem abençoado... Experimentamos 
sua bênção no Tempo de semear e no Tempo de cultivar 
desta proposta de catequese com adultos com inspiração 

catecumenal. 
A semente foi lançada e foram muitos os que aderiram à pes- 

soa, à mensagem e ao projeto de Jesus. Perseverando na fidelida- 
de ao chamado, participaram ativamente dos encontros, interpe- 
laram-se à luz da Palavra e dos ensinamentos da Igreja, celebra- 
ram fé e vida, comprometeram-se com ações transformadoras na 
vida comunitária e social e cultivaram a semente. 

E este presente volume traz indicações para quem, por ter 
acreditado na semente, venceu as dificuldades inerentes a qual- 
quer cultivo e agora “volta com júbilo de alegria”, trazendo nos 
braços os frutos da colheita e se dispondo a partilhá-los. 

É “Tempo de colher”, “Tempo de partilhar” e de ver realizado 
o que canta o poeta: “Renova-se a esperança. Nova aurora a cada 
dia. E há que se cuidar do broto, para que a vida dê flor e fruto”. 

Tempo de colher, tempo da vivência quaresmal. Assim como, 
no silêncio e na intimidade, a semente aprofunda suas raízes no 
seio da terra e se prepara para desabrochar e alcançar a luz plena 
na superfície, o período quaresmal é uma oportunidade para o 
iniciando acolher com mais consciência a graça do amor de Deus 
que o escolhe e elege. 

Colher e recolher os frutos do caminho percorrido até aqui – 
solidificando a resposta de fé com a conversão e o seguimento 
mais comprometido de Jesus, assumindo os exercícios quares- 
mais, sobretudo o retiro –, e viver intensamente o Tríduo Pascal 
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constituem uma excelente preparação para a celebração do mis- 
tério pascal de Jesus, na solene Vigília da Páscoa. 

Tempo de partilhar... Tempo de cantar “aleluia”, de entoar 
com alegria: “Que os povos te celebrem, ó Deus. A terra produziu 
o seu fruto; Deus, o nosso Deus, tem nos abençoado” (Sl 67,6-7). 

É tempo de deixar a graça da vida nova em Cristo, propiciada 
pela celebração dos sacramentos da iniciação – batismo, confir- 

mação e eucaristia – permear, impregnar o dia a dia do iniciado 
e de todo cristão. Envolvido pelo amor trinitário, ele é chamado 
a concretizá-lo no cotidiano de sua vida pessoal, comunitária e 
social, partilhando assim os frutos novos de uma vida nova. 

Mistagogia, tempo de experimentar e vislumbrar, sempre 
mais, a ação amorosa e a bondade do Ressuscitado, compreen- 
dendo os símbolos, os sinais, os efeitos e as consequências dos 
sacramentos recebidos. É tempo de integração e participação na 
vida da comunidade que acolhe, abraça, acompanha e cuida dos 
inseridos no mistério de Cristo para que se tornem “crentes, pro- 
fetas, servidores e testemunhas” (CNBB, doc. 107, n. 112). 

Ao apresentarmos mais este volume do projeto Viver em Cristo, 
estamos conscientes de que “mergulhar no mistério, contemplá-lo e 
saboreá-lo é, para o cristão, uma tarefa sem fim” (idem, n. 136). Por 
isso, pedimos ao Espírito que “impulsiona, acompanha e aperfei- 
çoa” (idem, n. 136) o semear, o cultivar, o colher e o partilhar, que 
nos mantenha como “neófitos permanentes”, e que possamos atingir 
a meta “que todos juntos, unidos na mesma fé e no conhecimento 
do Filho de Deus, cheguemos a ser o homem perfeito que, na matu- 
ridade de seu desenvolvimento, é a plenitude de Cristo” (Ef 4,13). 

 
Comissão para a Iniciação à Vida Cristã 

Província Eclesiástica de Pouso Alegre – MG 
(Diocese da Campanha, Diocese de Guaxupé 

e Arquidiocese de Pouso Alegre) 
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