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Prot. No. 32-2021 
 

ENCÍCLICA ARQUIEPISCOPAL 
 

Aos sacerdotes, presidentes das coletividades helênicas, associações educacionais, 
culturais e filantrópicas, a juventude e toda a grei de nossa jurisdição: graça, paz e 

misericórdia de Cristo nosso Deus. 
 

No território de nossa jurisdição 
 

Irmãos e Concelebrantes;  
Honoráveis Srs. Presidentes, 
filhas e filhos no Senhor, 
 

 Um dos eixos programáticos fundamentais da visão pastoral para nossa Arquidiocese - 
especificada desde a entronização no cargo - é a catequese e a difusão da fé ortodoxa de forma 
criativa e legítima em todo o território de nossa jurisdição. Para a Igreja, a disseminação da 
mensagem salvadora de Cristo deve ser realizada através de todos os canais possíveis, 
adequados às necessidades e possibilidades de uma realidade que hoje é mais do que 
desafiadora. 

Sem dúvida, a formação na fé através da catequese é um dos canais mais legítimos e 
viáveis para que todos os nossos paroquianos - e nossas crianças, em particular - aprendam e 
assimilem a «boa nova» - o Evangelho - de nosso Senhor Jesus Cristo que está intacta em nossa 
Igreja Ortodoxa.  

Infelizmente durante anos – décadas, diria – essa atividade fundamental   da      operação 
da igreja foi negligenciada. Atualmente, sofremos as consequências desta falta. 

Para   começar a remediar, tivemos a iniciativa em cooperação com a Comissão de 
Formação Teológica e Catequese de nossa Arquidiocese de explorar a possibilidade de treinar e 
formar nossos catequistas leigos para que, em breve, e em cooperação com os párocos, 
pudessem se envolver integralmente na obra catequética de cada paróquia e comunidade 
missionária. 

Após as reuniões preliminares, foi feita uma avaliação resultando neste presente 
programa piloto em espanhol denominado «Programa Introdutório à Fé Ortodoxa e 
Formação de Catequistas» que será oferecido online com um programa adequado às 
necessidades   atuais dos fiéis, catequistas e candidatos ao sacerdócio. Como pode ser visto no 

http://www.ortodoxia.com.ar/
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título do curso, decidimos estender a proposta para todos os fiéis interessados em ter uma 
introdução aos conteúdos e práticas de nossa fé. 

O curso começará com uma aula informativa durante a qual serão explicados seus 
fundamentos e objetivos, e a apresentação do programa proposto e os respectivos 
responsáveis pelas diferentes áreas de aprendizagem desta etapa introdutória. Essa proposta 
de treinamento prevê-se a continuidade no próximo ano com um desenvolvimento mais 
preciso e detalhado sobre os diferentes temas e com diversificação metodológica própria para 
os diferentes grupos que serão identificados ao final do processo que se inicia. 

Enfatiza-se o caráter introdutório da proposta, que, de qualquer forma, foi abordado 
com metodologia pedagógica e uma escolha e tratamento de conteúdos orgânica e sistemática. 
O caráter introdutório do programa, por outro lado, é inevitável, uma vez tratar-se da 
primeira iniciativa sistemática que se organiza nesta jurisdição e, portanto, é necessário partir 
deste estágio para, em seguida, poder nivelar e prosseguir com uma continuidade baseada no 
que já foi ensinado de acordo com as necessidades que serão avaliadas ao longo do processo. 

Ademais, o plano é «piloto» e, portanto, é somente em espanhol, pois, como 
apontamos antes, é a experiência inicial que realizamos de forma sistemática e com uma 
ferramenta virtual. Neste processo, tanto educadores quanto alunos irão explorando - de 
ambos os lados - a novidade da experiência e, ao final dela, após a necessária avaliação 
conjunta, os resultados indicarão certamente que servirão como uma ferramenta inestimável 
para a continuação dessa jornada espiritual e pedagógica em uma segunda etapa, no próximo 
ano, com outra abertura e inclusão diferentes. 

Acreditamos que esta iniciativa seja um investimento que em um futuro próximo 
resultará no benefício espiritual de todos, especialmente de nossas crianças, e garantirá a 
continuidade de nossa Tradição Ortodoxa e Helênica em nossas comunidades. 

 
Contamos com sua adesão à nossa visão! 
 
Sem mais, saúdo-vos no amor do Senhor Jesus Cristo.  

Na sede metropolitana, aos 14 dias do mês de julho de 2021. 

 

O ARCEBISPO METROPOLITANO 
 
 
 
 
 
 
 
 

+Iosif de Buenos Aires 
Primaz e Exarca da América do Sul 
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