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PAULINAS LIVRARIAS PROPORCIONA FORMAÇÃO PARA A PASTORAL 
CATEQUÉTICA DA PARÓQUIA SANTA TERESINHA 

 
Diante da constante necessidade em proporcionar momentos para continuidade dos 

estudos, a Paróquia de Santa Teresinha em parceria com as Paulinas Livrarias, realizou 

no último dia 19 de janeiro, um encontro formativo para os Catequistas de toda a 

paróquia. Os colaboradores das Paulinas, Michel e Eliana, expuseram a temática do novo 

Estilo de Catequese, baseado no Catecumenato, palavra de origem grega que significa 

“Aquele que se prepara para ser Batizado”. O novo estilo tem origem na Igreja Primitiva 

do início da era cristã, e prevê a integração da preparação para os sacramentos do 

batismo, eucaristia e crisma, onde, esse conjunto de sacramentos constitui a INICIAÇÃO 

DA VIDA CRISTÃ, ou seja, deixar-se-á de lado uma vivência fragmentada destes 

preciosos dons sacramentais e passar-se-á a conceber essa preparação como uma bela 

e linda estrada que precisa ser percorrida, iniciando pelo batismo, passando pela 

eucaristia e chegando à confirmação (crisma). No estilo Catecumenal tanto o 

catecúmeno/catequisando quanto a família são chamados a serem protagonistas nesta 

estrada que leva ao encontro de Deus, assim, OS PAIS, sendo os PRIMEIROS 

CATEQUICAS tem responsabilidade ativa no acompanhamento, preparação e formação 

espiritual de seus filhos em conjunto com a Pastoral Catequética. O Encontro foi 

extraordinariamente produtivo e proveitoso, culminando com a apresentação de alguns 

subsídios (livros) disponibilizados pelas Paulinas Livrarias, que poderão ajudar de forma 

substancial a missão dos nossos catequistas. Ao final do encontro, Padre Jorge fez 

questão de agradecer a disponibilidade do Casal Michel e Eliana, pelo belíssimo encontro. 
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