
INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ 



A iniciação à Vida Cristã era uma realidade
presente em algumas comunidades nas
origens do Cristianismo, mas que ao longo dele
foi se perdendo no tempo. Os cristãos se
serviram de costumes antigos de religiões
pagãs e de outras correntes religiosas para
elaborar o processo de Iniciação à Vida Cristã,
quanto à metodologia e não quanto ao
conteúdo, que permanece o mesmo dos
Evangelhos.



INICIAÇÃO... 





INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ É O NOME QUE SE DÁ AO
PROCESSO PELO QUAL UMA PESSOA É INCORPORADA
AO MISTÉRIO DE CRISTO, MORTO E RESSUSCITADO. O
CATEQUIZANDO ADULTO NÃO BATIZADO QUE SE
PREPARAVA PARA RECEBER OS SACRAMENTOS DE
INICIAÇÃO QUE SE CHAMAVA CATECUMENATO. O
CATEQUIZANDO SE CHAMAVA DE CATECÚMENO,
PORQUE A INICIAÇÃO CRISTÃ ACONTECIA ATRAVÉS DE
UM MÉTODO CHAMADO CATECUMENATO. A INICIAÇÃO
ERA FEITA EM ETAPAS, COM RITOS, CELEBRAÇÕES,
GESTOS E SÍMBOLOS. ASSIM, O CATEQUIZANDO
APRENDIA E CELEBRAVA OS MISTÉRIOS DA FÉ.

(Arquidiocese de Londrina – Cartilha sobre a Iniciação Cristã – D. Orlando Brandes)



O termo “iniciação”, de origem pagã, expressa um
fenômeno humano geral e obedece ao processo
de adaptação de toda pessoa ao ambiente físico,
social, cultural e religioso.
Etimologicamente, provém do latim “in-ire”, que
significa “ir bem para dentro”. “Em outras
palavras, um tempo de aproximação e imersão
em novo jeito de ser; sinaliza uma mudança de
vida, de comportamento, com a inserção num
novo grupo”.

BOROBIO, D. TENA, P. Sacramentos da Iniciação Cristã: batismo e confirmação. In. BOROBIO, Dionisio. A Celebração 
na Igreja. Sacramentos. Vol. 2. São Paulo: Loyola, 1993. p. 23.  

CNBB. Iniciação à Vida Cristã. Um processo de inspiração catecumenal. Estudos da CNBB 97. Brasília: Ed. CNBB, 2009. 
n. 46. p. 35.



Todos os que estão sendo iniciados na fé para
serem incorporados ao grupo, devem receber as
bases para a compreensão, os códigos que
revelarão os mistérios e a crença escondida nos
ritos.

O significado teológico de um rito é que dá
possibilidade à sua interpretação, ao mesmo
tempo que inspira a vitalidade de sua execução.



Iniciação à vida cristã é um jeito de dar
catequese que ajuda o catequizando a fazer
uma forte experiência do amor de Deus e a
realizar um encontro vivo e decisivo em sua
vida. Leva à configuração com Cristo, a uma
nova vida, com vivência litúrgica, participação
na comunidade eclesial e prática missionária.

D. Orlando Brandes – Arquidiocese de Londrina – Cartilha sobre a Iniciação Cristã



INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ

CATECUMENATO DA IGREJA PRIMITIVA

SANTOS PADRES



O catecumenato (séc. II-IV): processo de preparação, 

de compreensão  e de acolhimento dos grandes mistérios 

da vida revelada em Jesus Cristo.

Processo composto de 4 tempos:

- Pré-catecumenato – namoro, despertar no iniciante o processo de

conversão, aceitação e a adesão a Jesus

- Catecumenato – aprofundamento da fé, catequese

- Iluminação ou purificação – grande retiro de preparação para a

recepção dos sacramentos, tempo de intensificar as orações

- Mistagogia – tempo de revelar as chaves e os códigos para a

compreensão da ação ritual

Esses quatro tempos são marcados pelas três etapas (ritos): admissão, eleição e 

celebração dos sacramentos



Na Igreja primitiva, a catequese feita pelos
Padres especulavam nas celebrações e a partir
das celebrações. Não estavam preocupados
em dar explicações e formas sistemáticas.

Cesare Giraudo, teólogo italiano, faz um convite a imaginar por
exemplo, Ambrósio de Milão (+ 397), ao falar do tratado sobre a
Eucaristia:





• O mestre não se põe no centro da cena, mas do lado: No
centro esta o altar, já que estamos na igreja. Mistagogo e
neófito comportam-se como se tivessem, à maneira dos
camaleões, o controle independente dos olhos. Com um olho,
ou seja, com o olhar material, mestre e discípulo se olham: o
mistagogo olha com amor para os neófitos e os neófitos olham
com confiança para o mestre. Mas com o outro olho, o olho
teológico, mestre e discípulo olha para o altar, que não perdem
de vista um só instante. O altar é o verdadeiro mestre!

• GIRAUDO, Cesare. Num Só Corpo. Tratado mistagógico sobre a Eucaristia. 
São Paulo: Loyola, 2003, p. 8- 9.





Quer entender que a mistagogia, que o “método

mistagógico”, e a compreensão da liturgia, não cabe em

uma sala e numa relação professor x aluno ou mestre x

discípulo como afirma ainda Cesare Giraudo ao explicar a

metodologia usada no segundo milênio da fé:

O mestre olha os discípulos, os discípulos olham o

mestre; nenhum deles olha a Igreja, nenhum deles olha

o altar. Ao que professaram na escola hão de volve-se

as mentes de mestres e discípulos quando se

encontrarem na Igreja a rezar, pois logicamente primeiro

estudam e depois rezam, rezam na medida em que

estudam, rezam como estudaram.



Dois milênios – Duas teologias – Duas práticas

Primeiro milênio Segundo milênio

Centralidade do mistério pascal

A festa maior é a Páscoa

Fonte principal de espiritualidade:

A liturgia

Sacramentos:

Celebração da vida em Cristo

Principal fonte de inspiração 

teológica:

O Mistério celebrado

Centralidade da Palavra de Deus

Caráter comunitário da eucaristia

Adaptação às diferentes culturas

Simplicidade da liturgia romana

Centralidade da devoção ao SSmo.

A festa maior é Corpus Christi

A devoção ao SSmo. Sacramento

Fonte principal de espiritualidade:

Sacramentos:

Remédio

Principal fonte de inspiração 

teológica:

Especulação racional

Centralidade das vidas dos santos

Individualismo religioso

Centralismo, uniformidade romana

Complexidade cerimonial

Preocupação pela qualidade Preocupação pela doutrina



Primeiro milênio

Metodologia teológica da eucaristia

Segundo milênio
Mistagogo (bispo)

Discípulo (neófito)

Altar

Mestre (professor)

Discípulo (aluno)

N
a 

ig
re

ja
N

a e
sco

la

Primeiro rezavam, depois criam; rezavam 

para poder crer;

rezavam para saber como

e no que deviam crer.

Primeiro estudam, depois rezam; rezam 

conforme o que estudaram;

rezam como estudaram.



Dois milênios – Duas teologias – Duas práticas

Primeiro milênio Segundo milênio

À PERGUNTA: O QUE É A EUCARISTIA, RESPONDEM
Santo Ambrósio (séc. IV) Pedro Lombardo (séc. XII)

Desejas saber com que palavras se

consagra? Ouve quais são essas

palavras! Diz o sacerdote: “Dignai-

vos, ó Pai, aceitar e santificar estas

oferendas ... Pois na noite em que ia

ser entregue, tomou o pão... Tomou o

cálice... Fazei isto em meu

memorial... Celebrando, pois, a

memória... Nós vos suplicamos que

...ao participarmos deste altar,

recebendo o Corpo e o Sangue de

vosso Filho, sejamos repletos de

todas as graças e bênçãos do céu”.

Existência da eucaristia:

A eucaristia é sacramento? 

Qual é sua essência?

Quais seus efeitos?

Quem é o ministro 

deste sacramento?

Qual o sujeito?

Perguntas teóricas sem referência 
à celebração.



Os Santos Padres, ao recordarem a iniciação
sacramental, em suas catequeses mistagógicas, davam
aos neófitos as “chaves” e os “códigos”, para entenderem,
compreenderem e decifrarem cada rito e símbolo
presente na Liturgia da Igreja. Partindo de cada rito e
símbolo os Padres da Igreja explicitavam a mistagogia
própria da ação litúrgica, mostrando como a ritualidade
incorporada de seus símbolos, conduz os fieis para dentro
do mistério celebrado. Em uma de suas catequeses Cirilo
de Jerusalém diz:



“Desde há muito tempo desejava falar-vos, filhos 
legítimos e muito amados da Igreja, sobre estes 

espirituais e celestes mistérios. Mas como sei 
bem que a vista é mais fiel que o ouvido, esperei 
a ocasião presente, para encontrar-vos, depois 

desta grande noite, mais preparados para 
compreender o que se vos fala e levar-vos pelas 

mãos ao prado luminoso e fragrante deste 
paraíso”. 

CIRILO DE JERUSALÉM, 
Primeira Catequese Mistagógica aos Recém-iluminados, n.1. 



Trecho das catequeses mistagógicas de São Cirilo de Jerusalém sobre o Batismo (2ª catequese)

Despojamento das vestes

Logo que entrastes, despistes a túnica. E isto era imagem do
despojamento do velho homem com suas obras. Despidos,
estáveis nus, imitando também nisso a Cristo nu sobre a cruz. Por
sua nudez despojou os principados e as potestades e no lenho
triunfou corajosamente sobre eles. As forças inimigas habitavam
em vossos membros. Agora já não vos é permitido trazer aquela
velha túnica, digo, não esta túnica visível, mas o homem velho
corrompido pelas concupiscências falazes. Oxalá a alma, uma vez
despojada dele, jamais torne a vesti-la, mas possa dizer com a
esposa de Cristo, no Cântico dos Cânticos: «Tirei minha túnica,
como irei revesti-la?». Ó maravilha, estáveis nus à vista de todos e
não vos envergonhastes. Em verdade éreis imagem do primeiro
homem Adão, que no paraíso andava nu e não se envergonhava.



A Comunidade inserida dentro do processo da Iniciação
à vida cristã cria o desejo de ser melhor, de aprofundar e
crescer na fé. As pessoas sentirão atraídos pela Palavra
de Deus. Vão participar ativamente da vida da
comunidade. Vão unir fé, vida e oração. A iniciação leva
à missão, à evangelização e ao apostolado. O cristão
iniciado testemunha sua fé onde quer que seja. Assume
compromissos e tarefas na comunidade eclesial e na
sociedade onde vive. Luta contra todo tipo de injustiça,
combate a corrupção, promove com todo ardor a paz.



Batistério da antiga Basílica de Sta. Tecla – Milão – final do séc IV





Concílio Vaticano II 
1962-1965

Resgata a centralidade do 
Mistério Pascal de Jesus

e restaura o 
Catecumenato em etapas



Um modelo inspirador 
que deve ser 

reconhecido e 
valorizado.

Ritual da Iniciação Cristã de Adultos



4 tempos – 3 etapas
1

º 
Te

m
p

o
 

Evangelização ou 
pré-catecumenato: 
tempo de fazer os 

primeiros contatos, 
conversão, 

encontro pessoal 
com Jesus, 

aproximação da 
comunidade

2
º 

Te
m

p
o

Catecumenato: 
catequese, reflexão
e aprofundamento. 

Vivência, 
conversão, 

entrosamento com
a Igreja

3
º 

Te
m

p
o

Purificação ou
iluminação: 
preparação

próxima para os
sacramentos, 
escrutínios, 

entregas, 
catequese, práticas

quaresmais

4
º 

Te
m

p
o

Mistagogia: 
Aprofundamento
maior no mistério

cristão, no mistério
pascal, na vida

nova. Vivência na
comunidade cristã

2ª Etapa: Preparação
para os sacramentos

(eleição)

1ª Etapa: Rito de 

admissão ao

catecumentato

3ª Etapa: Celebração
dos sacramentos da 

iniciação

Ponto alto da 

Iniciação

cristãComeço da 

Iniciação cristã

RICA 7a.9-13

RICA 14-20

RICA 21-26

RICA 37-40





“CRISTÃO 
NÃO SE 
NASCE, 
TORNA-

SE”
Tertuliano
195-240



Sabemos que o processo de Iniciação à vida Cristã 
requer novas disposições pastorais. São 

necessárias perseverança,
docilidade à voz do Espírito, sensibilidade aos 

sinais dos tempos, escolhas corajosas e paciência, 
pois se trata de um novo paradigma. Foi este o 
caminho percorrido por evangelizadores como 

Paulo, os primeiros cristãos e muitos missionários.
Foi este o modo pelo qual lançaram os fundamentos 

de uma fé que atravessou séculos.
Documentos da CNBB (107), n. 9.








