ESCOLA BÍBLICO-CATEQUÉTICA - REGIONAL SUL-1
PISTAS DE AÇÃO - CONGREGAÇÃO DA DOUTRINA DA FÉ E CNBB
O Ano da Fé quer contribuir para uma conversão renovada ao Senhor Jesus e à redescoberta da fé,
para que todos os membros da Igreja sejam testemunhas credíveis e alegres do Senhor ressuscitado
no mundo de hoje, capazes de indicar a “porta da fé” a tantas pessoas que estão em busca.
Objetivo Geral:

Nova evangelização e renovação da Igreja

Objetivos Específicos: Reflexão sobre a fé
Conversão autêntica e renovada
Testemunho
Ações Fundamentais:

Refletir a Fé
Confessar a Fé
Celebrar a Fé
Testemunhar a Fé

Pistas de ação – Nível Universal
 11 de outubro – Celebração solene de inauguração
 Encorajar as romarias à Sé de Pedro
 Convite a devoção especial a Maria, que reúne os mais altos imperativos de nossa fé. Bem como
conhecer seu papel no mistério da salvação
 Organização de simpósios, congressos e encontros internacionais para conhecer a doutrina
católica e redescobrir os ensinamentos do Vaticano II
 Todos os crentes devem aprofundar o conhecimento dos principais Documentos do Concílio
Vaticano II e o estudo do Catecismo da Igreja Católica. Isto vale de modo especial para os
sacerdotes e para a vida consagrada
 Acolher com maior atenção as homilias, as catequeses, os discursos e as outras intervenções do
Santo Padre
 Iniciativas ecumênicas em busca da unidade da fé
 Nova Secretaria para cuidar dos eventos desse ano
 11 de outubro – início do Sínodo dos Bispos
 24 de março/13 – Jornada preparatória da JMJ
 28 de abril – Jornada dos Crismandos
 16 de junho – Jornada da Evangelium Vitae
 7 de julho – Jornada vocacional
 22 a 28 de Julho - JMJ 2013
 29 de setembro – Jornada dos Catequistas
 13 de outubro – Jornada Mariana
 24 de novembro de 2013 - encerramento do ano com a profissão solene da fé
Pistas de ação – Nível CNBB








Dedicar uma jornada ao estudo da fé
Programação acessível sobre a fé nos meios de comunicação de massa
Difundir o conhecimento sobre a fé dos santos e beatos nacionais
Valorizar o patrimônio artístico-religioso
Criação de subsídios apologéticos
Controlar os catecismos e subsídios catequéticos
Garantir a presença dos conteúdos do Catecismo da Igreja Católica na formação dos padres e
teólogos

Pistas de ação – Nível CNBB - compromissos assumidos
 Publicação de cartão com o credo Niceno-constantinopolitano para recitação diária
 Publicação dos Documentos do Concílio Vaticano II, do Catecismo da Igreja Católica e do
Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, em edição mais econômica
 A publicação de uma coletânea de textos de Bento XVI sobre a fé
 Congresso Teológico sobre o Catecismo da Igreja Católica de 7 a 9 de setembro
 Subsídio Doutrinal intitulado: As razões da fé na ação evangelizadora
Pistas de ação – Nível Diocesano
 Abertura solene
 Promover em cada diocese uma Jornada sobre o Catecismo da Igreja Católica, principalmente
para padres, religiosos e catequistas
 Carta dos bispos
 Sob responsabilidade dos bispos, criar momentos de catequese para jovens e aqueles que
buscam um sentido para a vida
 Controlar a assimilação do Concílio Vaticano II e do Catecismo da Igreja Católica na vida e na
missão de cada igreja particular, especialmente na catequese. E garantir a formação dos
conteúdos destes aos catequistas
 Concentrar a formação permanente do clero, neste ano, nos documentos do Concílio Vaticano II e
no Catecismo da Igreja Católica
 Na quaresma, organizar momentos penitenciais para pedir perdão sobre as faltas contra a fé
 Promover eventos para o diálogo da fé e a razão nas universidades e mundo da cultura
 Promover encontros para dialogar e mostrar nossa fé àqueles que não a tem como dom
 Dar mais atenção as escolas católicas para que sejam espaço de testemunho e cultivo da fé,
fazendo uso de instrumentos como o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica e o Youcat
Pistas de ação – Nível Paroquial / Comunitário
 Ler e meditar a Porta Fidei
 intensificar a celebração da fé na liturgia, particularmente na Eucaristia
 Os padres devem estudar os documentos do Vaticano II e o Catecismo da Igreja Católica. Podem
criar também ciclos de homilias para transmitir aspectos apresentados nos mesmos
 Os catequistas devem guiar, sob responsabilidade dos párocos, o aprofundamento da leitura do
Catecismo da Igreja Católica para os fiéis
 Empenho maior das paróquias na divulgação e distribuição do Catecismo da Igreja Católica e
outros subsídios aos fiéis e, sobretudo, às famílias
 Missões populares
 Os institutos de vida consagrada devem se empenhar nesta nova evangelização
 As comunidades contemplativas devem se dedicar a orar nessas intensões
 Os movimentos e novas comunidades devem colaborar neste ano com seu carisma e testemunho
 Todos os fiéis, chamados a reavivar o dom da fé, tentarão comunicar a própria experiência de fé e
de caridade dialogando com os seus irmãos e irmãs, também com os das outras confissões
cristãs, com os seguidores de outras religiões e com aqueles que não crêem ou são indiferentes.
 Deste modo se deseja que todo o povo cristão comece uma espécie de missão endereçada
aqueles com os quais vive e trabalha, com consciência de ter recebido “a mensagem da salvação
para a comunicar a todos”

Pela fé, vivemos também nós, reconhecendo o Senhor Jesus vivo e
presente na nossa vida e na história.

