
INSTRUMENTAL DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES 
SOBRE PILAR PALAVRA EM PREPARAÇÃO AO CONSER 2020 

 
Considerando a orientação da Igreja no Brasil para dinamização 
da Ação Evangelizadora no Brasil, a Igreja no Ceará, ciente de 
sua missão evangelizadora, assumiu como tarefa fortalecer a 
efetivação dos pilares como fundamento para as ações pastorais 
em nosso Plano de Pastoral Regional Nordeste 1 para o período 
de 2019 a 2023. Destacamos os desafios e ações prioritárias para 
o Pilar da Palavra contido no documento, aprovado em nossa 
última Assembleia:  

 
Diocese: Iguatu  
Responsável pela informação: Ir. Maria do Carmo de Melo 
Endereço (e-mail e telefone):  docarmofd@gmail.com  
 

01. Que ações vêm sendo desenvolvidas na (Arqui) 
dioceses na implantação do processo de Iniciação à Vida 
Cristã com Inspiração Catecumenal de toda catequese? 
Quais? 

(x) Reflexão com o Clero 
(x) Formação para Catequistas 
(x) Estudo com os Agentes Pastoral 
(x) Sensibilização da Comunidade 
(x) Formação de Introdutores (as) 
( ) Formação para Pastoral Litúrgica sobre o processo de Iniciação 
à Vida Cristã 
(x) Outros? 
 
 
Quais?  ------------------------------------------------------------------------------ 
 
1.1. Quantas paróquias já implantaram a Catequese com 

Inspiração Catecumenal a Serviço da Iniciação à Vida Cristã?  
Vinte e sete paróquias 
1.2. Quantas paróquias na (Arqui)diocese desenvolvem a 

Iniciação à Vida Cristã com Inspiração Catecumenal com 
adultos? 

Ainda não temos. Houve duas tentativas mais com a pandemia 
não deu certo. 
1.3. Existe uma Comissão de Iniciação à Vida Crista 
(Arqui)diocesanas, regiões, zonais, foranias e/ou paroquial 
constituída? 
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(x) Sim 
( ) Não 
Caso SIM, quem participa desta comissão? 
(x) Presbítero 
(x) Representante das Catequeses de Batismo, Eucaristia, Crisma 
e adultos 
(x) Representante da Pastoral familiar 
(x) Representante do Pastoral Litúrgica 
(x) Representante do Setor Juventude 
( ) Outro: 
Quais? -------------------------------------------------------------------------------
------------------- 
1.4. Subsídios (Planos, Programas e Projetos) utilizados na 
Catequese com Inspiração Catecumenal a serviço da Iniciação à 
Vida Cristã. 
Elaborados pela (Arqui)dioceses 
Quais? Itinerário com base no elaborado pela CNBB 
Subsídios elaborados por outros (dioceses ou editoras) 
Quais? Caxias do Sul e Joinville  - SC 
 
2.O anúncio da Pessoa de Jesus Cristo o “querigma” é tarefa por 
excelência de toda Igreja, e consequentemente de toda a 
catequese. O que a (Arqui)diocese tem realizado como experiência 
que vem despertando nas pessoas o desejo de aprofundar o 
conhecimento da Pessoa de Jesus Cristo? 
Estudo do doc.. 107, assembleia diocesana com a temática , 
estudos com pastoral do batismo, novenas, estudos bíblicos.  

 
03. Quais os níveis de formação para catequistas? 
(x)Escola (Arqui)diocesana de Catequese? 
Como? Através da Escola Emaus  
Escola 
(x)Paroquial de Catequese? 
 
Quantas e quais paroquias? Duas paróquias iniciaram o processo, 
mas com a pandemia não foi possível continuar 
 
Outros 
(x) Níveis de formação? 
Quais? 
Temos duas Paróquias com planos de formação mensal para os 
catequistas. A quase Paróquia de Santo Expedito e a Paróquia de 
Orós 



4.Cite até 03 principais desafios para Implantação da Catequese 
com Inspiração Catecumenal a Serviço da Iniciação à Vida Cristã? 
1.A comunidade aceitar o processo de IVC 
2.Os padres abraçarem o processo 
3.A adesão dos catequistas à formação e resistência dos 
veteranos em acetar o novo. 
4.Uma catequese articulada 
5.Falta de formação bíblica 
6. As famílias aceitarem e contribuírem com esse processo 
05. Olhando pra frente: Cite até 03 perspectivas de ação para 
Implantação e/ou Implementação da Catequese com Inspiração 
Catecumenal a Serviço da Iniciação à Vida Cristã? 
1. Intensificar a formação dos catequistas 
2. Implementar estudos bíblicos nas paróquias  
3. Intensificar a sensibilização dos padres e a formação dos 
seminaristas sobre a IVC 
4.Intensifiacar as visitas nas paróquias  
 
06. No âmbito da Animação Bíblica da Vida e da Pastoral, as 
Diretrizes a apresentam como caminho a formação bíblica para 
todas as comunidades e pastorais. Destaque as experiência de 
animação bíblica que existe na (Arqui)diocese: 
( ) Escola Bíblica 
(x)Círculos de Leitura Orante 
(x) Estudo Bíblico 
( ) Programa de Rádio 
( ) Curso de formação para Ministros da Palavra 
(x) Estudo da Palavra nas pastorais, movimentos e serviços 
(x) Outro: 
 
Quais? 
Formação litúrgicas para os ministros da Sagrada Comunhão 
 
6.1. Que destaque das experiências acima a (Arqui)diocese traz 
presente como força inspiradora para a dinamização das ações 
pastorais no âmbito da animação bíblica da vida e da pastoral? 
Círculos Bíblicos e Leitura Orante 
 
6.2. Existe uma Comissão de Animação Bíblica da Vida e da 
Pastoral na (Arqui) diocesana, região, zonais, foranias e/ou 
paroquial constituída? Quem participa desta comissão? 

 


