ARQUIDIOCESE DE CURITIBA
COMISSÃO DA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA

ESCOLA DE AGENTES DA INICIAÇÃO
À VIDA CRISTÃ DE ADULTOS - CATECUMENATO
2019
JUSTIFICATIVA
O Concílio Vaticano II determinou a revisão do Rito de Batismo de Adultos, decretando a restauração do
catecumenato dos adultos dividido em várias etapas, de modo que o tempo do catecumenato, destinado à
formação na fé cristã, pudesse ser santiﬁcada pelos sagrados ritos celebrados sucessivamente. Assim, a Igreja
católica decidiu-se fundamentalmente à restauração do catecumenato dos adultos.
A arquidiocese de Curitiba iniciou suas reﬂexões e estudos sobre a iniciação à vida cristã de adultos –
Catecumenato em 2008, elaborando, em seguida, as suas primeiras orientações pastorais para a implantação do
catecumenato.
O catecumenato de adultos “é um espaço de tempo em que os candidatos recebem formação e exercitamse praticamente na vida cristã” (RICA 19).
A Comissão de Animação Bíblico-Catequética têm realizado inúmeras atividades para motivar a
implantação e consolidação do catecumenato de adultos. Constatam-se bonitas inciativas paroquiais, processos
catecumenais completos, o aumento de adultos interessados no catecumenato, experiências querigmáticas dos
grupos de introdutores e catecúmenos, a recepção sacramental na Vígilia Pascal, entre outros.
No entanto, os tempos atuais exigem preparação, atualização e mística. Os modelos catequéticos
escolásticos não são tão efetivos. É preciso renovar. É o modelo catecumenal que inspira a metodologia
catequética com os adultos. Por isso, desejamos criar clima catecumenal em todas as nossas comunidades
paroquiais e em seus processos catequéticos através da Escola de Agentes da Iniciação à Vida Cristã de Adultos
– Catecumenato.

OBJETIVOS

INSCRIÇÃO

* Fornecer os fundamentos teológicos e pastorais para
os agentes da iniciação à vida cristã de adultos
- Catecumenato, em vista de maior vivencialidade, espiritualidade e dinamicidade na prática pastoral.
* Despertar nos agentes da Iniciação à Vida Cristã de
Adultos – Catecumenato a mística da gradualidade,
da vida sacramental e das relações com a comunidade de
fé.
* Consolidar o itinerário completo da iniciação à vida cristã de
adultos – catecumenato nas comunidades paroquiais,
comungando da renovação conciliar e orientações
arquidiocesanas.

DOIS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO

INTERLOCUTORES
* Membros atuais e futuros da Equipe de Iniciação à
Vida Cristã de Adultos - Catecumenato.

INVESTIMENTO
Taxa de inscrição: R$ 60,00 por etapa
(com refeições inclusas)

LOCAL
Casa das Irmãs da Divina Providência
Rua Brasilino Moura, 474 - Bairro Ahu - Curitiba PR

INSCRIÇÕES
A PARTIR DO DIA 25/04

CRONOGRAMA
1ª etapa: 25 de maio de 2019 - 8h às 17h30
(a 2ª etapa acontecerá dia 31 de agosto de 2019)
Av. Jaime Reis, 369 - 80510-010 - CURITIBA-PR
Fone: 2105-6318 catequese@mitradecuritiba.org.br

