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Pajuçara – Maracanaú – CE, 19 de julho de 2016. 
Ano Santo da Misericórdia / Terça-feira da 16ª Semana do Tempo Comum. 

 

Caríssimos Párocos, Vigários Paroquiais, Secretários(as) Paroquiais, Coordenadores(as) Paroquiais 
de Catequese, Graça e Paz! 
 

Estamos em uma “mudança de época”. É preciso superar a busca dos sacramentos do Bat ismo, Crisma e 
Eucaristia simplesmente por motivos sociais ou por tradição de fé. A meta é tornar-se cristão convicto. “A Iniciação 
Cristã, propriamente falando, refere-se à primeira Iniciação nos mistérios da fé, seja na forma de catecumenato 
batismal para os não batizados, seja na forma de catecumenato pós-batismal para os batizados não suficientemente 
catequizados”. (cf. DAp, n. 288) Esse processo comporta o encontro pessoal com Cristo, a fé, a conversão, a entrada 
na comunidade de Jesus, a vida nova e oração.  

 
Com o intuito de buscar superar o modelo de catequese tradicional é que estamos realizando formações em 

nossa Região Episcopal. Em reuniões com os coordenadores paroquiais, durante o ano passado (2015), houve a 
necessidade de realizarem-se momentos formativos para todos os catequistas. Como seria impossível reunir todos 
num só local, a nossa Região foi dividida em três setores para melhor articular e viabilizar a participação dos mesmos 
nessa formação. A primeira foi realizada na manhã do domingo, 22 de maio do ano em curso, para as paróquias do 
setor II sediada na Paróquia de N. Sra. da Conceição de Pajuçara. Agora, chegou à vez das Paróquias e Área Pastoral 
que compreende o setor III, que são: Área Pastoral São João Batista – Jaçanaú; Paróquia N. Sra. da Penha – 
Maranguape e Paróquia N. Sra. da Conceição – Tabatinga. Portanto:  

 

O quê? FORMAÇÃO SOBRE A INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ (IVC) 
Quando? Domingo, 24 de julho de 2016 

Que horas? 8h às 12h 
Que local? Salão Paroquial da Paróquia N. Sra. da Penha – Ao lado da Igreja Matriz  

Rua Domingos Façanha, s/n – Centro de Maranguape. 
Para quem? Catequistas de Batismo, Crisma e Eucaristia. 

* O lanche será partilhado. Cada coordenador (a) paroquial organiza com seus catequistas a divisão do que será levado para ser partilhado. 

 
Aproveitamos o ensejo para lembrar que, conforme nosso calendário de atividades da catequese para esse ano 

terá ainda a CELEBRAÇÃO DO DIA DO CATEQUISTA 2016 que será também em Maranguape no dia 28 de agosto, 
p.f, o dia todo e com uma programação – que posteriormente será divulgada – para celebrar esse dia como forma de 
louvar a Deus pelo “sim” de tantas irmãs e irmãos que se doam pela causa.  

 
 Por fim, pedimos toda motivação e apoio para que tenha uma maior e melhor representação de sua Paróquia. 
No mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas, esclarecimentos e informações. E, pedimos ao Senhor 
que nos ajude a superarmos as dificuldades e crescermos juntos em vista sempre da construção do Reino de Deus 
entre nós! 

 
 Na alegria do Evangelho,  

 
________________________________________________________________ 

GLAUBÉRCIO VALENTIM 
Animador da 2ª Urgência e Membro da Coordenação de Catequese da Região 
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P.S.: No local da formação teremos à venda o Itinerário Catequético da CNBB no 

valor de R$ 10,00. Quantidade limitada! 


