
São Paulo, 12 de fevereiro de 2014. 

Revmos. Srs. 

Párocos, Administradores Paroquiais, Vigários Paroquiais e Diáconos Permanentes, 
 Religiosos e Religiosas e 
 Vicariatos, Pastorais, Associações, Movimentos, Novas Comunidades, Colégios Católicos e 
Outros Organismos da Arquidiocese 
 

Saudações em Cristo! 

  

 O Projeto de Evangelização “Arquidiocese de São Paulo – testemunha de Jesus Cristo 

na cidade” chama a nossa atenção, no ano de 2014, para o destaque “Igreja: casa de iniciação 

cristã”.  

 No 11º Plano de Pastoral encontramos, nos parágrafos 80-85, uma impostação rápida 

e consistente desta urgência bem como as suas indicações pastorais, que servem como 

referência para nossa reflexão e respectiva ação pastoral. 

 Considerando a importância de “desenvolver, em nossas comunidades, um processo 

de iniciação à vida cristã que conduza a um encontro pessoal cada vez mais profundo com 

Jesus Cristo” (DGAE 2011-2015, n.40), o Setor de Animação Bíblico-Catequética da 

Arquidiocese de São Paulo elaborou e colocou nas mãos dos catequistas da nossa Arquidiocese 

as “Sugestões Pastorais para a implementação da Iniciação à Vida Cristã”, para ser utilizado 

como texto de aprofundamento para a Semana da Catequese, prevista para o mês de fevereiro 

em todas as comunidades da Arquidiocese. 

 Na última reunião do Conselho de Bispos da Arquidiocese de São Paulo, Dom Odilo 

determinou que este texto fosse amplamente divulgado entre catequistas, ministros leigos e 

ordenados, Religiosos/as, coordenações pastorais, vicariatos, pastorais, associações, 

movimentos, novas comunidades, Colégios Católicos e outros Organismos, para provocar um 

amplo debate e aprofundamento do tema, tendo em vista a elaboração do Diretório Pastoral 

para a Iniciação à Vida Cristã, no segundo semestre deste ano. 

 Ao encaminhar aos senhores o texto “Sugestões Pastorais para a implementação da 

Iniciação à Vida Cristã”, solicitamos que, até o mês de junho, seja objeto de estudo e reflexão 

nos grupos e organismos eclesiais ligados às paróquias. É igualmente encaminhado às 

Congregações Religiosas masculinas e femininas, e a todos os grupos e Organismos da 

Arquidiocese com a mesma e urgente recomendação. 

 O Secretariado Arquidiocesano de Pastoral propõe que neste momento os grupos, 

tendo conhecimento do texto, indiquem as experiências já existentes, que possam servir de 

referência neste processo; e apresentem sugestões de acréscimos e ajustes ao texto que o 

tornem instrumento apto, de fato, a despertar em nossas comunidades o interesse pela 

iniciação à vida cristã e a sua concretização. 



 Até meados de junho as contribuições, fruto da reflexão e aprofundamento do tema 

nos referidos grupos, deverão ser encaminhadas ao Coordenador Regional de Pastoral da sua 

Região Episcopal, no caso das Paróquias; e,  pelos demais grupos e Organismos, diretamente 

ao Secretariado Arquidiocesano de Pastoral. 

 Lembrando o que já nos disseram os Bispos em Aparecida:  

 “ou educamos na fé, colocando as pessoas realmente em contato com Jesus Cristo e 

convidando-as para seu seguimento, ou não cumpriremos nossa missão evangelizadora” (DAp 

n. 287),  

agradecemos desde já sua atenção e valiosa colaboração. 

 Atenciosamente, 

     

Dom Milton Kenan Júnior 

Bispo Auxiliar de S. Paulo 

 


