
DIOCESE DE MACAPÁ 

PASTORAL DIOCESANA DE CATEQUESE 
 
 

 

 
Macapá-PA, 22 de junho de 2018.  

 

Caríssimos Padres, Coordenadores de Pastorais, Movimentos, catequistas e demais 

agentes das pastorais da Diocese de Macapá,  

Graça e paz! 

 

Tendo como uma das Urgências das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da 

Igreja no Brasil, Igreja: Casa da Iniciação à Vida Cristã, “O estado permanente de missão implica 

uma efetiva iniciação à vida cristã. Cada tempo e lugar têm um modo característico para 

apresentar Jesus Cristo e suscitar nos corações o seguimento apaixonado à sua pessoa, que a 

todos convida para com Ele vincular-se intimamente. “A admiração pela pessoa de Jesus, seu 

chamado e seu olhar de amor despertam uma resposta consciente e livre desde o mais íntimo 

do coração do discípulo”. A mudança de época exige que o anúncio de Jesus Cristo não seja 

mais pressuposto, porém explicitado continuamente.” (DGAE 2015-2019, n. 41) e sendo 

também uma das urgências de nossa diocese, “A Igreja, “comunidade de comunidades” é quem 

realiza a Iniciação à Vida Cristã. É ela que acolhe, orienta e gera novos filhos e filhas e promove 

a fraternidade entre eles. É dela e em seu nome que os agentes da Iniciação à Vida Cristã 

recebem o mandato eclesial para introduzir no mistério de Cristo Jesus e da sua Igreja. A 

comunidade eclesial é o lugar da Iniciação à Vida Cristã e da educação da fé dos adultos, jovens, 

adolescentes e crianças. (Doc. 107 CNBB, n. 67).   

É com muita alegria que a Diocese de Macapá através da Pastoral Diocesana de 

Catequese realizará o Encontrão Catequético Diocesano - ENCADI e convida a todos os 

catequistas e agentes de pastorais das comunidades paroquiais, que fazem parte do processo 

de Evangelização: catequistas de batismo, crisma, eucaristia, perseverança, Adultos e agentes 

das Pastorais e movimentos da Diocese de Macapá. 

A sua presença nesta caminhada de fé como Igreja missionária é muito importante, 

lembrando que as comunidade, pastorais e movimentos devem estar a serviço da Iniciação à 

Vida Cristã. Solicitamos, pois, a você, a gentileza de fazer chegar este convite, com seu 

necessário estímulo pastoral, aos respectivos interessados.  

O Prof. Dr. Pe. Francisco Taborda ministrará formação, abordando os três 

sacramentos de iniciação à vida cristã – Batismo, Eucaristia e Crisma. A ligação entre estes três 

sacramentos e sua importância para a vida cristã. Estimamos que todos os participantes se 

beneficiarão da formação com Pe. Taborda que é referência no assunto. Nas palavras do 

professor, “Batismo-crisma-eucaristia constituem, em sua unidade dinâmica, a única iniciação 

cristã e não a iniciação a três diversos graus de cristianismo ou de participação na Igreja. A 

iniciação cristã é, pois, una e diversificada”, o que destaca a importância dos catequistas e 

demais agentes de pastorais refletirem a unidade dos sacramentos, numa visão catequética 

que fuja ao modelo tradicional de escola, mas que seja realmente um semear em terra boa (cf. 

Lc 8,8) as sementes do Evangelho.  
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O Prof. Dr. Pe. Francisco Taborda possui doutorado em Teologia pela Westfälische 

Wilhelms-Universität Münster (Alemanha, 1974), graduação em Teologia pela Philosophisch-

theologische Hochschule St. Georgen (Frankfurt, Alemanha, 1969), licenciatura em Filosofia 

pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, 1964) e graduação em 

Filosofia pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Cristo Rei (atual UNISINOS, São Leopoldo, 

RS, 1963). Professor emérito da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE). Tem 

experiência na área de Teologia, com ênfase em Teologia dos Sacramentos e Mariologia. É 

professor na Faculdade de Teologia dos Jesuítas em Belo Horizonte/MG. Tem publicado 

diversos livros e artigos científicos com a temática dos sacramentos, entre eles: Sacramentos, 

práxis e festa: para uma teologia latino-americana dos Sacramentos; Nas fontes de vida cristã: 

uma teologia do batismo-crisma; Memorial da Páscoa do Senhor. Pela Paulus publicou seu mais 

recente livro, A Igreja e seus ministros: uma teologia do ministério ordenado.  

Serviço: 

- Formação: Os Sacramentos da Iniciação à Vida Cristã: Batismo, Eucaristia e 
Crisma, a ligação entre eles e sua importância para a vida cristã. 

- Data: 04/08/2018 das 14:00 as 18:00 e 05/08/2018 das 07:30 as 17:00  
- Local: CENTRO DE PASTORAIS DIOCESANO – Macapá – AP 
- Investimento: R$ 10,00 (por participante) (Inscrições antecipadas até 31/07) 

- Informações e Inscrições: Com a Equipe Diocesana e os Coordenadores paroquiais 

de catequese  

 

Solicitar vossa colaboração e incentivo junto aos catequistas e agentes de pastorais, 
para que participem deste momento de aprofundamento, estudo, partilha. Sugerimos ainda 
que nesta data não haja atividades paralelas para impedir o interessado de participar, 
lembrando que esta formação é a nível diocesano e está no calendário da diocese.  

 
Lembre-se: sua presença é de grande importância para que possamos assumir a 

vontade de Deus e os valores do Reino, assim como, dar continuidade ao Projeto de Jesus Cristo. 
 

Com as bênçãos do Senhor nosso Deus e a proteção de Nossa Senhora. 

 
Coordenador da Pastoral Diocesana de Catequese 

 

 
Dom Pedro José Conti 

Bispo de Macapá 


