
 

IX SEMINÁRIO ARQUIDIOCESANO DE CATEQUESEDE CATEQUESEIX SEMINÁRIO ARQUIDIOCESANO
INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ: 

ITINERÁRIO PARA FORMAR DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS 

 Desde 2011 a Iniciação à Vida Cristã está presente nas Diretrizes Gerais 
da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil como uma urgência pastoral.  Isso 
demonstra a necessidade de encontrar novos caminhos pastorais, novas 
metodologias e, principalmente, reconhecer a eficácia da inspiração catecumenal 
que, segundo o Diretório Nacional de Catequese, deve iluminar qualquer 
processo catequético (DNC 45).
� Portanto, é necessário garantir um processo de formação integral que, 
além do conteúdo doutrinal, deve abranger a dimensão celebrativa, litúrgica, 
vivencial e orante. E ainda, promover atividades evangélico-transformadoras que 
provoquem a conversão de atitudes. 

 Os sinais dos tempos mostram que a evangelização hoje exige encantamento, atração. Portanto, são 
necessárias novas atitudes pastorais para formar discípulos conscientes, atuantes e missionários.
� Diante dessa realidade, a 55ª Assembleia Geral da CNBB optou novamente em ter a Iniciação à Vida 
Cristã como tema central, gerando a elaboração do Documento 107, publicado pela CNBB. 
� A arquidiocese de Curitiba, desde a publicação do Diretório Nacional de Catequese, vem refletindo e 
operacionalizando projetos e ações para que modelos de inspiração catecumenal perpassem todos os 
processos catequéticos. O Doc 107, recém publicado, vêm corroborar com esse caminho percorrido e provocar 
novas reflexões. 

DOIS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO

1- PELA INTERNET
Acesse  www.arquidiocesedecuritiba.org.br
Vá até o campo , no canto inferior direito.EVENTOS

           

Acesse FAÇA AQUI SUA INSCRIÇÃO.
Preencha todos os dados de sua ficha de inscrição, sem abreviar nomes
Preencha todos os dados de sua ficha de inscrição, sem abreviar nomes.
As formas de pagamento disponibilizadas serão via e viaBOLETO  TRANSFERÊNCIA.
 Quando da inscrição de mais de um participante, as inscrições podem ser efetuadas sequencialmente, ou seja, 
o 2º participante pode ser adicionado em seguida ao primeiro, etc. Veja o link ADICIONAR MAIS UM 
PARTICIPANTE.
 O campo deve ser preenchido com os dados de quem está pagando, ou seja, DADOS DO COMPRADOR 
com o CPF ou CNPJ do pagador (paróquia, por ex.), cujo recibo será emitido e enviado para o email 
colocado. Também será enviado para o email o voucher, ou seja, o comprovante para o ingresso no local do 
Seminário, que deverá ser entregue na chegada
Os demais campos são autoexplicativos.

 2- NA CÚRIA METROPOLITANA
Av. Jaime Reis, 369 – São Francisco – Pastoral Catequética
Traga sua ficha de inscrição preenchida, com a taxa. 
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