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ENCONTRO REGIONAL COM AS COORDENAÇÕES DIOCESANAS DE CATEQUESE- 

REGIONAL NORDESTE 1 

REGIÃO EPISCOPAL SERTÃO- SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS 

(REPRESENTANTES: MARCELO E LUCÉLIA) 

LOCAL: Arquidiocese de Fortaleza-Centro de estudo Padre Pedro Clorivière              

(Irmãs Filhas do Coração de maria.) 

14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2020 

ACESSOR: PADRE JÂNISON DE SÁ SANTOS 

(Assessor da Comissão Episcopal de Animação Bíblico-Catequética da CNBB) 

TEMA: “O ANÚNCIO QUERIGMÁTICO E A MISSÃO DO INTRODUTOR” 

Sexta-feira, dia 14: 

18:00- Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja-Participação no encerramento da 6ª 

semana catequética da ESPAC- Escola de Pastoral Catequética da Arquidiocese de 

Fortaleza. 

Após este momento, seguimos para o local do encontro. Ao chegar, jantar e descanso.  

Sábado, dia 15: 

As 07:00- Café da manhã 

08:00- Oração da Manhã conduzida pela Diocese de Tianguá e Região Nossa Senhora 

dos Prazeres da Arquidiocese de Fortaleza.  

08:30- Encaminhamentos, boas-vindas, conduzido pela Maria Erivan Ferreira, 

Secretária da Região Episcopal São Pedro e São Paulo e Assessora da Comissão Biblico-

Catequética Regional NE1 CNBB.  

Apresentação das Dioceses presentes:  

 Arquidiocese de Fortaleza 

 Diocese de Itapipoca 

 Diocese de Tianguá 

 Diocese de Limoeiro do Norte 

 Diocese de Sobral 

 Diocese do Crato 
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Após o momento de apresentação, Padre Jânison pediu que as Dioceses partilhassem a 

caminhada do Projeto de Iniciação à Vida Cristã.  

SOBRAL:  

 Abertura maior para o engajamento de todos; 

 Jornadas Catequéticas na Diocese; 

 Acompanhamento da Diocese de Joinville. 

CRATO 

 Equipe articuladora da IVC; 

 Resistência de algumas paróquias; 

 Acompanhamento do Bispo. 

LIMOEIRO: 

 Zonais, Padres e leigos formam comissões de IVC; 

 Aderindo ao projeto 

 Acompanhamento das comissões; 

 Escola Diocesana ainda não tão atuante dentro do processo, resitência; 

 50% da Diocese caminhando dentro do processo. 

TIANGUÁ: 

 Implantação do projeto de IVC desde 2011; 

 Núcleos de IVC; 

 Paróquias atuantes no processo; 

 Seminários com as Regiões Episcopais e motivação do Clero; 

 Comissão formada por 8 leigos e 2 Padres; 

 Preocupação e importância da formação permanente para catequistas; 

 Batismo de adultos por imersão desde 2012; 

 Mistagogia ainda desafiadora, contudo, está caminhando; 

 Formação de Ministros da Palavra para condução de Celebrações catequéticas; 

 Escola Diocesana e paroquial ajudam muito no processo; 

 Formação e vivência celebrativa muito forte; 

 Trabalho unificado das equipes Diocesanas e Paroquiais.  

ITAPIPOCA: 

 Ainda não há a implantação de fato da IVC; 

 Grande resistência do clero, leigos e catequistas; 

 Apenas a Catequese Batismal aderiu o processo na Catedral; 

 Equipe está elaborando o projeto de IVC para a Diocese. 

FORTALEZA: 

 Equipe de articulação (4 catequistas e 1 padre por Região Episcopal); 

 Metodologia de trabalho  

 Ainda há Regiões que não participam; 

 Não há uma estrutura específica da Arquidiocese; 
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 Diretório-Litúrgico Sacramental ainda não aprovado pelo Bispo; 

 IVC inserida na grade curricular para seminaristas. 

ESPAC:  

 Já trabalha com as vivências celebrativa e orientações para implantação da IVC; 

 Não compreensão das formações em muitos casos; 

 Paróquias não querem investir na formação; 

 A escola forma em média 350 catequistas por ano. 

Em seguida, começamos de fato sobre o assunto formativo.  

Base do processo de Iniciação à Vida Cristã com inspiração Catecumenal- Itinerário 

catequético. 

Leitura- Citação Bíblica (At- 4, 1-4) 

 Muitos ouvindo a fé dos cristãos e o testemunho daqueles, também 

abraçaram.  

O assessor ressaltou a importância e origem do QUERIGMA:  

• A palavra grega querigma, tem sua raiz no termo kêryx (kêryx, que já se 

encontra em Homero) e significa o proclamador, arauto, mensageiro, 

embaixador. É interessante notar que kêryx aparece no NT só três vezes, em 

textos muito tardios (1 Tm 2,7; 2 Tm 1,11; 2 Pd 2,5) e a própria palavra 

querigma, com o significado de mensagem proclamada, aparece também 

muito pouco (Rm 16,25; 1 Cor 1, 21; 2,4; 15,14; 2 Tm 4,17; Tito 1, 3; Mt 12,41; 

Lc 11,32).  

O querigma deve estar presente não somente no primeiro tempo, pois, deve ser feito 

quando necessário, há muitos sem a convicção do ser cristão.  

• Querigma é o acontecimento do convite que, dirigido aos ouvintes, chama-os 

em causa, interpela-os.  

• O livro dos Atos dos Apóstolos relatando a primeira pregação apostólica, é rico 

de formulações querigmáticas principalmente na pregação de Pedro, mas 

também de Estevão e Paulo (At  2,14-19; 3, 12-26, 7, 2-53; 10, 34-43; 13, 16-41;  

17, 22-30).  

O querigma em Atos dos Apóstolos aparece como a proclamação oficial em nome de 

Deus e se concentra na essência do cristianismo: Cristo-Messias morto, ressuscitado, 

glorificado e aprovado pelo Pai. Ele é o Salvador e Senhor (Kyrios) da História. 

É também um apelo à conversão e convite à participação, através da fé e os mistérios 

(sacramentos), na vida e missão da Igreja como povo messiânico. 

Mais do que um elemento intelectual e uma adesão da razão a uma verdade 

demonstrada, o querigma toca profundamente o SENTIMENTO e a VONTADE. 

Tocando em algo de tão essencial na experiência humana, como é o fato da salvação 

ou busca de sentido global para toda a vida, a mensagem querigmática atinge 

profundamente o CORAÇÃO das pessoas que se deixam evangelizar, aceitam ser  
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tocadas pela ação salvífica de Deus em seu Filho Jesus Cristo pela ação do Espírito 

Santo. 

Ponto central do QUERIGMA é o anúncio do REINO de Deus. Ele não é explicado ou 

interpretado exegeticamente, mas proclamado com um acontecimento.  

O QUERIGMA não é para ser um tempo cheio de conteúdos mas sim um tempo de 

testemunho e encontro com Jesus.  

Por isso, a catequese quer passar de uma catequese doutrinal para uma catequese 

experimental, que vivencia.  

Contudo, o catequizando ou catecúmeno precisa estar motivado, não basta o 

conhecimento sem a motivação, diz Padre Jânison.  

Foi também aberta uma discussão no grupo sobre o desafio da acolhida, o quanto nós 

precisamos melhora nesse sentido.  

 Uma das sugestões é cultivar os catequistas e catequizandos para formar 

grupos de acolhida.  

Comunicar com convicção! Em um mundo secularizado, mais vale o testemunho que a 

s palavras.  

O Documento de Aparecida no número 289, nos provoca a um amadurecimento na fé, 

uma experiência pessoal com Jesus.  

Para o Clero, uma sugestão é a Exortação Apostólica (Evangelli Gaudium) sobre Holilia 

na missa.  

Foi comentado também sobre a importância de planejar os encontros, fazer todo um 

roteiro e uma preparação para estes momentos, tanto formativos como celebrativos.  

PONTOS IMPORTANTES DO DOCUMENTO DE APARECIDA:  

 “Em nossa Igreja devemos oferecer a todos os nossos fiéis um “encontro 

pessoal com Jesus Cristo”, uma experiência religiosa profunda e intensa, um 

anúncio querigmático e o testemunho pessoal dos evangelizadores, que leve a 

uma conversão pessoal e a uma mudança de vida integral” (DAp- 226ª) 

 “O QUERIGMA não é somente uma etapa, mas o fio condutor de um processo 

que culmina na maturidade do discípulo de Jesus Cristo; só a partir do 

querigma acontece a possibilidade de uma iniciação cristã verdadeira...” (DAp-

278ª) 

 O encontro inicial deve se transformar em amizade com Cristo a ser cultivada 

“pela oração, no apreço pela celebração litúrgica, na experiência comunitária e 

no compromisso apostólico, mediante um permanente serviço aos demais” 

(DAp-299). 

A Iniciação envolve toda a comunidade Eclesial Missionária. Os símbolos, os gestos, os 

ritos, as celebrações litúrgicas – realizados pela comunidade toda, dotada de 

diferentes ministérios – vão introduzindo o catecúmeno no mistério, na comunidade, 

na vida e na missão da Igreja.  
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Pontos de Reflexão:  

  “A Igreja querigmática e missionária é uma igreja peregrina, desinstalada, 

samaritana, misericordiosa. Tem o evangelho no coração e nas mãos e acolhe quem 

está desnorteado, caminha com as pessoas e situações difíceis, cura feridas” (IVC 

109). 

 “Em uma Igreja querigmática e missionária, a iniciação à vida cristã assume um 

rosto evangelizador que favorece a verdadeira experiência de fé. Promove o 

encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo, o discipulado missionário, a 

inserção na comunidade eclesial, a participação na vida litúrgica e o 

engajamento na transformação da sociedade” (IVC 110). 

ELEMENTOS ESSENCIAIS DO QUERIGMA: DNC-31 

• Em Jesus, que anuncia a chegada do Reino, Deus se mostra Pai amoroso; 

• A salvação em Jesus, consiste na acolhida e comunhão com Deus, como Pai, no 

dom da filiação divina... 

• Deus, que nos criou sem nós, não quer nos salvar sem nossa participação e 

responsabilidade; 

• O Reino que se inaugura em Jesus, já está presente em mistério aqui na terra e 

será levado à plena realização, quando se manifestar na glória; 

• A Igreja, comunidade dos que creem em Jesus, constitui o germe e o início do 

Reino; 

• Nossa vida e história são assumidas por Deus para serem transformadas no 

futuro glorioso no qual Deus será tudo em todos. 

PRPOR O QUERIGMA HOJE: 

• Quem anuncia Jesus Cristo NARRA a própria história e dá testemunho; 

• Anunciar de forma atraente, inteligente e convincente; 

• Anunciar apoiando-se em um texto da Escritura, catecismo, testemunhos... 

• Anunciar através da contemplação da natureza ou de uma obra de arte; 

• Anunciar através do diálogo entre as pessoas; 

• Anunciar através da ação litúrgica, pois aproxima as pessoas da comunidade; 

• Anunciar a partir do testemunho da caridade (IVC, 158). 

“Se eu anuncio o Evangelho, isso não é para mim título de glória. É antes uma 

necessidade que me é imposta. Ai de mim, se eu não anuncio o evangelho” 

(1 Cor 9,16) 

”Ide, pois e fazei discípulos todos os povos [...]. Eis que estou convosco todos os dias, 

até o fim dos tempos” 

(Mt 28, 19-20). 
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 O MINISTÉRIO DO INTRODUTOR 

Um ministério próprio da Iniciação à Vida Cristã. Um Introdutor para cada interessado.  

 O Ministério do Introdutor acontece antes do Catecumenato= Pré-

catecumenato, tempo de evangelização.  

OBJETIVOS DO PRÉ-CATECUMENATO:  

 Adesão a Cristo; 

 Conversão de vida; 

 Senso Eclesial (sentir-se Igreja, comunidade. Ser acompanhado por alguém da 

comunidade.) 

PRIMEIRO PASSO:  

 Acolhimento feito pelo catequista 

 Conversa entre o catequista e a pessoa interessada; 

 Nome, contato, endereço e o que deseja das motivações; (sem muitas 

exigências).  

Porque preocupação com a vida afetiva logo no começo?  

 (conhecer elementos e realidade).  

 

Apresentação da pessoa ao Padre e a comunidade. (entrosamento, integração).  

 Possibilidade de conversa com o Padre, abertura de coração, confissão... 

SEGUNDO PASSO: 

 O catequista indica um introdutor para acompanhar a pessoa; 

 Através de conversas com a pessoa interessada, o introdutor ajuda a despertar 

ou reafirmar a fé em Jesus Cristo.  

NO FINAL DO PRÉ-CATECUMENATO:  

 Avaliação da caminhada e apresentação da pessoa a igreja como candidata ao 

Batismo, Crisma ou Eucaristia.  

Durante o Catecumenato, o Introdutor continua agindo como padrinho de 

comunidade.  

O Ministério do Introdutor é necessário em nossa realidade?  

 

ORIENTAÇÕES PARA INTRODUTOR 

Iniciou-se com a Passagem de (At 9, 1-18), a Conversão de Saulo.  

No processo de conversão do apóstolo Paulo, fica evidente como foi importante o 

acompanhamento que ele teve de Ananias, e a participação da comunidade, como 

espaço de experiências concretas do anúncio de Jesus Cristo. 
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O Itinerário Catequético Iniciação à Vida cristã - um processo de inspiração 

catecumenal (CNBB, 2014), apresenta a partir do RICA, a missão do acompanhante 

como um ministério específico da Iniciação à Vida Cristã (p. 57), “O candidato que 

solicita sua admissão entre os catecúmenos é acompanhado por um introdutor, 

homem ou mulher, que o conhece, ajuda e é testemunha de seus costumes, fé e 

desejos” (RICA, p.28). 

 

FINALIDADES DO ACOMPANHAMENTO ESPIRITUAL: 

• Auxiliar a atuação do Espírito Santo que realiza a iniciação da pessoa na vida de 

Cristo e da Igreja; 

• Ajudar na compreensão do evangelho e na adesão à pessoa de Jesus Cristo; 

• Estimular a pessoa no processo de conversão e vivência do evangelho; 

• Clarear, motivar e orientar a leitura bíblica e a oração pessoal. 

 

“Não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia, mas através 

do encontro com um acontecimento, com uma pessoa, que dá um novo horizonte à 

vida e, com isso, uma orientação decisiva.” (Dap,243). 

 

PERFIL DO INTRODUTOR/ACOMPANHANTE 

• Abertura e simpatia com o acompanhado; 

• Simplicidade; 

• Interessar-se pela vida do acompanhado; 

• Acolher as experiências religiosas e motivações do acompanhado; 

• Terminar cada conversa com uma oração pela pessoa; 

• Lembrar em sua oração pessoal de rezar pelo acompanhado; 

• Lembrar na oração comunitária de todos os que estão fazendo o caminho da fé. 

ROTEIRO DAS PRIMEIRAS CONVERSAS: 

1. CONVERSA SOBRE A VIDA:  

 

 Pedir que a pessoa fale de si mesma; 

 Pedir que fale sua experiência religiosa; 

 Ajudá-la a falar de seus desejos, esperanças, alegrias, dores e lutas; 

 Falar sobre o acompanhamento espiritual; 

 Colocar-se a disposição da pessoa. 
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2.CONERSA SOBRE A BÍBLIA: 

 Motivar a pessoa a ler a Bíblia e falar do seu valor; 

 Lembrar passagens especiais e motivar a leitura diária da Bíblia; 

 Sugerir que encontre a mensagem de Deus para sua vida, e guardar uma frase 

para ser lembrada ao longo do dia; 

 Lembrar que é o Espírito Santo quem nos dá a mensagem de Deus através da 

leitura bíblica;  

 Motivar a atenção ao que Deus fala através da liturgia da palavra nas 

celebrações; 

 Lembrar que Deus fala também através das pessoas e acontecimentos da vida; 

 Se for preciso mostrar como encontrar as passagens bíblicas. 

 

3.CONVERSA SOBRE A ORAÇÃO PESSOAL: 

 Verificar se a pessoa tem o costume de orar; 

 A quem costuma dirigir sua oração; 

 Dar instruções sobre a oração cristã pessoal; 

 O Espírito Santo nos ensina e ajuda a orar; 

 Motivar para que Deus seja lembrado ao longo do dia, em qualquer lugar. 

 

4.ROTEIRO PARA OUTRAS CONVERSAS: 

A cada novo encontro perguntar:  

 Pela vida da pessoa; 

 Como tem sido o conhecimento de Jesus e seu Reino; 

 Como tem vivido a fé na sua vida; 

 Como vai indo a leitura bíblica e a oração pessoal; 

 Revisar a caminhada de oração com seu acompanhado. 

5.OBSERVAÇÕES: 

 Dependendo das possibilidades, as conversas de acompanhamento espiritual 

podem acontecer semanalmente, a cada quinze dias ou mensais; 

 Que o grupo de introdutores / acompanhantes se encontrem para partilhar 

experiências; 

 Nas conversas, estar atento às reações do acompanhado. 
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“Não estava nosso coração ardendo quando Ele nos falava pelo caminho, e nos 

explicava as escrituras?” (Lc 24,32) 

 

Em seguida, foi feito um trabalho em grupo com as seguintes perguntas:  

1. A partir do texto bíblico,  em que consiste o anúncio querigmatico? 

 

2. Em que o texto nos ajuda a compreender melhor a catequese a serviço da 

Iniciação à Vida Cristã? 

  

3. Quais os critérios para a escolha e preparação dos introdutores / 

acompanhantes? 

 

 Grupo I- (Mc 3, 13-20) Escolha dos doze; 

 Gupo II- (Lc 8, 1-3) Mulheres discípulas; 

 Grupo III- (At 9, 1-9) Conversão de Paulo; 

 Grupo IV- (At 8, 26-40) Felipe e o Eunuco etíope; 

 Grupo V- (Jo 20, 1-18) O túmulo vazio. 

 

Observação feita por Dom Júlio César-Bispo auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza: 

(Eunuco: castrado-servo da rainha, escravo) 

Terminado o encontro, as 18:00- Celebração da Santa Missa Presidida Por Dom Júlio 

César, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza, concelebrada por Padre Jânison, 

assessor Nacional, também com a presença do assessor Arquidiocesano Diácono Bruno 

Rodrigues. Na homilia, Dom Júlio fez uma pregação bem dinâmica e interativa entre os 

presentes, tornando do Evangelho iluminação, estudo e reflexão para todos.  

 

Domingo, dia 16: 

Memória da formação e aprendizado do dia anterior; 

Leitura e reflexão bíblica (2Tm 1, 6-11) 

 “Reacender o Dom de Deus, que está em você pela imposição de minhas 

mãos”. 

 A importância de animar, motivar e não deixar esfriar. Perseverar e fazer uma 

reflexão do ministério. 

 

O Querigma é o anúncio e proclamação para suscitar a fé nos ouvintes e manter acesa 

a sua chama, de modo que acolhendo Jesus como filho de Deus, Senhor e Salvador, 

participem de sua própria vida, alcancem a vida eterna.  
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DGC da Congregação para o Clero prevê 3 formas de comunicação:  

“Primeiro anúncio, que desperta a fé (querigma), o conhecimento sistemático e a 

adesão progressiva a Jesus (catequese e ensino), a dimensão litúrgica da proclamação 

da palavra”.  

 

Leitura e reflexão de (Lc 19, 1-10) Zaqueu.  

 Sensibilidade; 

 Abertura de coração; 

 Conversão. 

Indicação: ler o documento 100- comunidade de comunidades.  

Em seguida foi feita a Leitura de (Jo 20, 1-18) O túmulo vazio. (reflexão no grupo) 

“Os Introdutores fazem um acompanhamento personalizado, orientando os primeiros 

passos de quem deseja aproximar-se da fé cristã”.  

“É importante desenvolver a consciência sobre a necessidade de ministério do 

introdutor nas comunidades eclesiais”.  

 Leitura e reflexão (At 2, 22-24) 

 

Terminada a formação, Padre Jânison fez seus sinceros agradecimentos.  

 

ENCAMINHAMENTOS FINAIS:  

Momento conduzido pela Maria Erivan Ferreira, Secretária da Região Episcopal São 

Pedro e São Paulo e Assessora da Comissão Bíblico-Catequética Regional NE1 CNBB.  

Erivan fez um breve resumo sobre o encontro e importância da Iniciação à Vida Cristã 

e a conscientização dos fiéis.  

DIA DO CATEQUISTA: Propostas de temas para o quadriênio a luz das DGAE:  

 

2020:  

 Tema: “Comunidades Eclesiais missionárias: lugar da animação Bíblico-

Catequética”. 

2021: 

 Tema: “Comunidades Eclesiais missionárias: lugar da animação Litúrgico-

Catequética”.  

 

Lema: Eles eram perseverantes... 

 

(Enfoque no pilar da Palavra) 
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2022: 

 Tema: “A Catequese a serviço da vida nas comunidades eclesiais missionárias”. 

 

Lema: Eles eram perseverantes(...) na comunhão fraterna (At 2,42).  

 

(Enfoque no pilar da Caridade) 

 

 

2023: 

 Tema: “A Catequese Kerigmática nas comunidades eclesiais missionárias”. 

 

Lema: Passando adiante, anunciava o Evangelho a todas as cidades (At, 4,40). 

 

(Enfoque para o pilar da Ação Missionária) 

 

 

III CONGRESSO BÍBLICO-CATEQUÉTICO 

22 a 25 de Julho de 2021- Diocese de Limoeiro do Norte 

Coordenação Central: (Dom Javier, Erivan, Pe. Emílio, Pe. Régis, Paulo, Alexandra, Hilda 

e Dom Júlio).  

Tema: “Iniciação à Vida Cristã e animação Bíblica da vida e da Pastoral”.  

Participantes:  

Por Diocese: 15 pessoas 

Regiões: 2+ Equipe Arquidiocesana 

Taxa de Inscrição e hospedagem:  

Por participante: R$ 300,00 

Inscrição: R$ 30,00 

RESUMINDO: Hospedagem e alimentação: 270 + 30 da inscrição. Total: 300 

ASSESORES: Dom André e Padre Jânison 

 

OFICINAS:  

1.O Querigma e a transmissão da fé (Diác. Bruno); 

2.Catecismo da Igreja Católica e Iniciação à Vida Cristã (Dom Júlio César); 

3.Seguimentos de Jesus e sentido da vida (Psicólogo ou Psiquiatra local); 

4.Celebrar e iniciar ao Mistério: a liturgia; 
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5.Iniciação à Vida Cristã e situações de diversidade: catequese inclusiva (Pe.Kelton e 

Efigênia); 

6.Animação Bíblica da vida e da pastoral ( ESPAC); 

7.Dimensão missionária da Iniciação à vida Cristã (Pe. Lopes); 

8. Iniciação à vida Cristã a serviço da vida plena (Pe.Júnior). 

HINO DO CONGRESSO 

Hino e Cartaz: Concurso entre as Dioceses  

 (Edital será lançado em Junho no Regional de Catequese). 

 A escolha será feita no Regional em novembro.  

De Janeiro a Junho de 2021- Pré-Congresso das Dioceses.  

A Equipe Litúrgica será a nível regional, as demais equipes serão definidas em junho.  

 

PRÓXIMO ENCONTRO REGIONAL  

19, 20 e 21 de Junho-Diocese do Crato 

Tema: “A unidade dos sacramentos de Iniciação Cristã”.  

 

EQUIPES DE TRABALHO: 

Secretaria:  Região São Pedro e São Paulo; 

Animação: Diocese de Sobral 

Liturgia: Diocese de Limoeiro do Norte e Região N.Senhora da Conceição (Fortaleza) 

Despertar:  Diocese de Tianguá 

Assessor: Diácono Bruno 

Coordenação:  Regional e Diocese do Crato 

Avaliação:  Diocese de Itapipoca 

 

AVALIAÇÃO DESTE ENCONTRO:  

 Esclarecedor; 

 Ótimo convívio; 

 Renovador; 

 Aprendizado; 

 Aprofundamento bíblico-catequético; 

 Presença das Dioceses  

 Participação no encerramento da 6ª semana catequética da ESPAC; 

 Ausência das Dioceses de Crateús, Iguatú e Quixadá. 


