ITINERÁRIO CATEQUÉTICO INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ
DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

A diocese de Cachoeiro de Itapemirim adota para os segmentos catequéticos de Batismo,
Eucaristia e Crisma um itinerário de INSPIRAÇÃO CATECUMENAL, baseado no RICA ( Ritual de
Iniciação Cristã de Adultos). O RICA nos traz a experiência das primeiras comunidades cristã
em formar discípulos missionários e é nesta certeza que nossa diocese apresenta este caminho
para que catequistas, catequizandos e catecúmenos sejam introduzidos neste modelo
catequético onde a centralidade é a Páscoa de Nosso Senhor.
A metodologia traz a importância da unidade dos três sacramentos de iniciação, dentro de
um processo evangelizador que leve a uma experiência de encontro pessoal com Jesus, o
Cristo a partir do QUERIGMA ( apresentar a pessoa de Nosso Senhor Jesus) e a MISTAGOGIA
(guiar, conduzir para dentro do mistério), vivenciada e celebrada na liturgia da igreja.de
INSPIRAÇÃO CATECUMENAL nos leva a trabalhar com as famílias e gestantes que pedem o
batismo para seus filhos em 5 etapas.

ITINERÁRIO PARA O BATISMO DE CRIANÇAS

Teremos como base para encontros e trabalhos do batismo a cartilha azul da Diocese :
BATISMO - celebração da vida .
1ª Etapa - Período de identificação das gestantes e acolhida das famílias que pedem o
batismo para seus filhos ( crianças até 07 anos de idade).
Nesta etapa é importante que todos nós, leigos e leigas, como catequistas, membros de
pastorais , ministérios etc passemos a nos sentir INTRODUTORES (aquele que acolhe e
acompanha).
Ao identificarmos estas famílias, devemos olhá-las com uma visão mais ampla, além do
pedido do batismo, verificando se requerem alguma atenção especial da Igreja, seja no
aspecto social, espiritual ou na vivência dos sacramentos. Identificando a criança que ainda
não foi iniciada no caminho da fé (catecúmeno), o catequista inicia o caminho marcando um
primeiro encontro com a família , a ser realizado na igreja ou no espaço da catequese , a qual
chamaremos de ENCONTRO DE ACOLHIDA.
PASSOS PARA O ENCONTROS DE ACOLHIDA
1- Acolher a todos ao redor da mesa da palavra.
Ali apresentamos às famílias que nosso caminho será sempre iluminado pela palavra de Deus.

2- Apresentar às famílias a importância do nome cristão
Se houver alguma gestante ou alguma criança já nascida mas ainda não registrada, que a
família entenda a importância da escolha certa de como ele(a) irá ser chamado.
3- Momento da assinalação do nome
Os pais recebem uma ficha na qual irão assinalar ( escrever ) o nome de seu filho(a), fazendo
da ocasião um momento solene e celebrativo. A assinalação do nome pode ser feito em outro
momento, caso a família ainda não tenha decidido sobre o nome da criança;

Mudança de mentalidade!
1) Não mais usaremos o termo “preencher ficha” e sim “assinalar o nome”;
não usaremos a palavra” inscrição” de batismo e sim “acolhida” para o
sacramento do batismo.
2) As antigas inscrições serão feitas dentro de um encontro celebrativo de
acolhida às famílias dos catecúmenos, as quais farão a adesão à
catequese de batismo assinalando na ficha o nome de seu filho ou filha.
4- Apresentar a importância da escolha dos padrinhos
Os padrinhos (podendo ser um único padrinho ou uma única madrinha) deve comungar da
mesma fé católica e estar em dia com as solicitações da igreja para acompanhar essa criança.
Os padrinhos devem ter o caminho da iniciação cristã e seus sacramentos completos(
batismo, eucaristia, crisma).
Caso sejam casados é importante o sacramento do matrimônio.
5- Apresentar o catequista
Cada família neste caminho contará com o olhar carinhoso do seu catequista de batismo,
que se apresentará e se colocará à disposição para conduzir esta família ao sacramento.
6- Apresentar a importância da participação na vida comunitária:

7- Marcar a apresentação das famílias e crianças no templo
Deve ser feito nas missas e celebrações logo após este encontro.
Falar da importância deste momento, onde todos serão acolhidos no coração da
comunidade.
.
Mudança de mentalidade!
⮚ A apresentação das crianças passa a ser no início do caminho e juntamente
com suas famílias e padrinhos, pois todos assumem o compromisso na vida
desta criança, perante à comunidade eclesial.

2ª Etapa: Visita às Familias
Seguir conforme a cartilha azul : BATISMO - celebração da vida.

As visitas devem ser adaptadas com zelo e criatividade. A experiência da igreja nos tempos
de pandemia (2019) despertou em nós a necessidade de algo novo.
Devemos buscar novas formas de criar um vínculo pastoral com a família. Na impossibilidade
de uma visita presencial , mesmo breve, telefonar, enviar whatsApp ; levar um ícone (
sagrada família, imagens de Nossa Senhora, padroeiros etc) e deixar algum tempo com a
família . Cada paróquia e comunidade deve escolher o kit evangelizador de sua equipe.
3ª Etapa: Contempla os encontros presenciais com pais e padrinhos e a vigília em
preparação para o sacramento
Os encontros devem ser litúrgicos, celebrativos e orante.
Todos os encontros devem acontecer ao redor da mesa da partilha e da palavra, em espaços
acolhedores e que levem todos a rezar.
Os temas são os apresentados da cartilha azul (BATISMO - celebração da vida).
Tema 1 - O BATISMO DE JESUS
Tema 2- BATISMO COMO UM RENASCIMENTO
Tema 3 - PELO BATISMO SOU PERTENÇA DE DEUS
Destacar a importância da participação da família e padrinhos na Vigília Batismal, momento
de aprofundar a fé e conhecer mais sobre o significado dos símbolos batismais.
Tema 4 - VIGÍLIA BATISMAL ( página 28 da cartilha BATISMO - celebração da vida).
4ª Etapa- Celebração do sacramento aos domingos , dentro de uma celebração Eucarística ou
da Palavra , na presença de toda comunidade ( salvo alterações com ordens da igreja).
5ª Etapa: Um roteiro com sete Encontros para realizarmos anualmente no mês do aniversário
de batismo. É uma maneira de acompanhar as famílias e o crescimento das crianças até o
ingresso delas na catequese de preparação para a Eucaristia..

ITINERÁRIO PARA PRIMEIRA EUCARISTIA E CRISMA
Orientações:
● O material a ser utilizado em nossa Diocese : CRESCER EM COMUNHÃO . adaptado e
unido ao itinerário aqui apresentado.
● Na catequese de inspiração catecumenal ,há vários momentos solenes: celebração de
entrega dos símbolos, rito de admissão, rito de acolhida etc. Para estas celebrações , será
utilizado o livro do Padre Tiago Faccine – CELEBRAÇÕES DO RICA.

● Os espaços catequéticos podem acontecer em diversos tipos de ambientes, inclusive na
natureza.
● Não importa quando e onde se faz. E sim, como se faz!
● Por isso , o importante é que sejam espaços celebrativos, onde toda a catequese
aconteça em torno de duas mesas : MESA DA PALAVRA E MESA DA PARTILHA.
● A disposição dos catequizandos deve ser em círculo , onde todos consigam se ver,
fortalecendo o vínculo entre todos e desenvolvendo um maior sentido de comunidade.
Que se tenha o cuidado de não transformar o espaço catequético numa sala de aula.
● As cores litúrgicas, os tempos litúrgicos, os ritos e símbolos da liturgia devem fazer parte
dos encontros catequéticos.
● Celebrar com os catequizandos é a melhor forma de introduzi-los no caminho de formar
discípulos missionários.

Exemplos de espaços catequéticos

Obs: o espaço físico não importa!
O que realmente nos move é:
como estamos preparando esse espaço para receber nossos catequizandos?

( a mesa da palavra e da eucaristia e o espaço celebrativo pode ser criado até debaixo de uma árvore)

● Iniciaremos o ano catequético sempre em fevereiro, esperando que , para os anos
seguintes, possamos vincular a catequese ao calendário litúrgico, iniciando no primeiro
domingo do Advento de cada ano e encerrando na festa de Jesus Cristo Rei do ano
seguinte.
● Caminharemos juntos: DIOCESE / PARÓQUIAS / COMUNIDADES para chegar a esse
vínculo entre Catequese e liturgia.
● O acompanhamento familiar é algo que faremos com mais propriedade este ano,
aproveitando o convite da igreja em Celebrar o ano da FAMÍLIA.
● O itinerário do caminho da fé , iniciado com o batismo, continuará com as crianças à
partir dos 8 anos , preparando-se para o sacramento da Eucaristia e segue em
continuidade até os 14 anos completos, na confirmação da fé ( Crisma).
● Isto não impede que crianças mais novas participem de momentos catequéticos, mais
lúdicos , com cantos, orações, brincadeiras etc para que se familiarizem com a pessoa de
Jesus Cristo e assim iniciem, posteriormente, seu itinerário de fé.
● A idade para a iniciação do caminho catequético pode ser revista de acordo com a
realidade de cada comunidade e da orientação do pároco.
MUDANÇA DE MENTALIDADE!
⮚ Seguindo o itinerário, as famílias de crianças que receberam o sacramento do
batismo são acompanhadas – celebrando - por 7 anos na data do aniversário de
batismo e aqui o caminho continua sendo feito pelas crianças na catequese
Eucarística.

● Uma criança que foi iniciada em idade mais tardia ou com processo de transferência, só
poderá ir para a terceira etapa se ela tiver participado no mínimo de dois anos de
preparação na sua antiga comunidade ou se , acompanhando sua maturidade na fé,
verificar-se que ela está apta. Ela deve ser recolocada no caminho naquela comunidade
a qual busca o sacramento.
● O caminho catequético e os sacramentos devem ser realizados na comunidade na qual a
criança reside. A igreja nos ensina que a centralidade dos sacramentos da iniciação cristã
é a vida comunitária!
● Todas as celebrações contidas no itinerário da Iniciação à Vida Cristã devem ser
preparadas em comunhão com a liturgia. ( celebração de entrega de símbolos, celebração
dos sacramentos e celebração penitencial)
1- INÍCIO DAS ATIVIDADES PASTORAIS
● Todas as paróquias iniciarão em unidade os trabalhos pastorais da Iniciação à Vida
Cristã no mês de FEVEREIRO de cada ano.
● Há inúmeras atividades que poderão ser realizadas:

a)Organização dos espaços catequéticos;
b)Formação e organização da equipe;
c) Envio dos catequistas em suas comunidades;
d) Acolhida dos catequizandos;
e) Apresentação dos catequizandos para a comunidade ( dentro da celebração da palavra)
e a assinalação do nome ( Rito de celebração do RICA)

2 - INÍCIO DO CAMINHO CATEQUÉTICO - EUCARISTIA E CRISMA
O caminho Catequético terá sempre o início na Primeira Semana da Quaresma
O itinerário é composto de 5 FASES , que vão da Eucaristia ao Crisma.
Os livros da coleção “Crescer em Comunhão” oferecem inúmeros temas a serem trabalhados
nos encontros com os catequizandos e com suas famílias, mas não deverão tolher a
criatividade nem impedir o catequista em substituir, suprimir ou acrescentar temas novos, de
acordo com a sua realidade.
O caminho com os catequizandos, em todas as fases, será intercalado com uma CATEQUESE
FAMILIAR. Esta constará de 3 a 4 encontros durante o ano com as famílias e de sua
participação nas celebrações realizadas nos espaços catequéticos ou nas celebrações dentro
da missa ou da Celebração da Palavra, onde haverá a entrega dos símbolos do RICA( Ritual
de Iniciação Cristã). Em todos, a presença da família será imprescindível , valorizando o
momento e fortalecendo o vínculo entre catequese X liturgia X família.
OBSERVAÇÃO: As paróquias e comunidades que, em suas realidades acolhem crianças
com idade inferior aos 8 anos, devem e podem trabalhar uma catequese querigmática e
lúdica, sabendo que o itinerário só é iniciado aos 8 anos completos.

PRIMEIRA FASE : Para as crianças de
caminho.

8 anos de idade completos ao ingressar no

● Iniciar o encontro catequético com a Leitura Orante da Palavra, sempre que possível.

SEGUNDA FASE : Para as crianças iniciadas no caminho ( primeira fase) ou que tenha
maturidade na fé para acompanhar esta fase.

● Iniciar o encontro catequético com a Leitura Orante da Palavra, sempre que possível.
TERCEIRA FASE : Para as crianças iniciadas no caminho ( primeira e segunda fase) ou
que tenham maturidade na fé, sendo que para receber o sacramento a criança precisa
de pelo ao menos 2 anos de caminho catequético.

● Iniciar o encontro catequético com a Leitura Orante da Palavra, sempre que possível.
PREPARAÇÃO PARA O SACRAMENTO

DA EUCARISTIA

CELEBRAÇÃO PENITENCIAL COM O SACRAMENTO DA RECONCILIAÇÃO
● Feita pelo sacerdote.
● Havendo necessidade de maiores informações sobre a celebração, entrar em contato com
o
secretariado
diocesano
de
Pastoral
(
tel:
028
2101
7610)
(secretariapastoral@dci.org.br)
CELEBRAÇÃO DO SACRAMENTO DA EUCARISTIA
● Preferencialmente realizada no período Pascal.
● Entre em contato com o pároco para orientação ou confirmação antes de definir a
data.
QUARTA FASE CATEQUESE CRISMAL : Para os adolescentes que já tenham o sacramento da
Eucaristia.

O Itinerário Catequético da Iniciação à Vida Cristã é uma caminhada que supõe
continuidade. Após a celebração do Sacramento da Eucaristia, os adolescentes deverão ser
acompanhados mais proximamente até, pelo menos, à celebração do Sacramento da Crisma
. Neste caminho irão aprofundar sua fé, alargar seus horizontes em relação ao o que é viver
como cristão no dia a dia e amadurecer sua capacidade de relacionar-se consigo, com o
próximo e com Deus.
Estamos em um período de transição da catequese diocesana , em que mudanças serão
gradativas. Esta quinta fase, às vezes chamada de “Perseverança”, poderá ser trabalhada
de uma maneira mais sistemática, com o “Crescer em Comunhão” , com outros materiais
pedagógicos já em uso na comunidade ou podem ser aproveitadas outras formas de
evangelização com adolescentes que estão dando certo em algumas paróquias , como
Infância Missionária e outros.
O catequista, com a orientação do pároco, definirá a melhor prática catequética conforme
sua realidade.
E seguindo o itinerário já assumem o caminho de uma catequese crismal
O importante é não interromper o sentido de continuidade do Itinerário

● Iniciar o encontro catequético com a Leitura Orante da Palavra, sempre que possível.

QUINTA FASE: CATEQUESE CRISMAL : Para adolescentes que completarão 14 anos até a
data do sacramento do crisma

● Iniciar o encontro catequético com a Leitura Orante da Palavra, sempre que possível
VIVÊNCIA PASTORAL : Facilitar aos adolescentes conhecerem quais são, para que servem e
como funcionam as pastorais na sua comunidade. Levá-los a um maior contato com os

participantes destes grupos para que eles descubram qual o seu lugar na Igreja.
OBSERVAÇÕES:
● Nesta fase o Youcate - preparação para a crisma e o Catecismo da igreja são
importantes como material de apoio aos catequistas.

● A família deve continuar presente no caminho dos filhos, seja nos encontros ou nas
celebrações.
● Os catequistas de preparação para a Crisma devem organizar os espaços catequéticos
segundo as orientações contidas neste itinerário catequético da Diocese de Cachoeiro de
Itapemirim .
● A recepção do Sacramento da Crisma será para adolescentes com 14 anos completos e
que tenham sido Batizados e recebidos a Eucaristia.
● As situações diferentes , seja em relação à idade, itinerário catequético incompleto ou
outros, serão resolvidas conforme a orientação do pároco.
Preparação para a Eucaristia e Crisma: Um caminho para formar discípulos missionários!

Mudança de mentalidade!
Importante é conduzir os catequizandos a uma intimidade com Jesus Cristo e
introduzi-los na vida cristã, gerando uma motivação interior que os leve a dar
uma resposta verdadeira ao chamado de Deus.
Formar sem celebrar não dá solidez à adesão feita.

CATEQUESE FAMILIAR
O caminho com os catequizandos, em todas as fases, será intercalado com uma CATEQUESE
FAMILIAR. Esta constará de 3 a 4 encontros durante o ano com as famílias e de sua
participação nas celebrações realizadas nos espaços catequéticos ou nas celebrações dentro
da missa ou da Celebração da Palavra, onde haverá a entrega dos símbolos do RICA( Ritual
de Iniciação Cristã) conforme cada etapa. Em todos esses momentos, a presença da família
será imprescindível , valorizando o momento e fortalecendo o vínculo entre catequese X

liturgia X família.
Faz-se necessário também, que o caminho da Catequese Familiar conte com o apoio da
Pastoral Familiar e outras pastorais, no sentido de acolher, acompanhar, orientar os familiares
e dar suporte aos inúmeros desafios presentes no processo de evangelização

CATEQUESE DE ADULTO

Este itinerário será o próximo passo da equipe diocesana da IVC, lembrando que devemos nos
esforçar para manter o sacramento do batismo de adulto no sábado Santo.

