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NOVO SITE OFICIAL INTERNACIONAL DO CAMINHO
NEOCATECUMENAL

Está no ar o site oficial internacional do Caminho Neocatecumenal.

Nesta página se encontram conteúdos sobre a história, biografia dos iniciadores,
carismas de evangelização, nova estética e, essencialmente, o que é o Caminho
Neocatecumenal.

O site destaca também um precioso material: um compilado com discursos pontifícios
dirigidos ao Caminho Neocatecumenal ao longo destes 50 anos, desde São Paulo VI até
o Papa Francisco.

Ler tais discursos é uma forma de conhecer como a Igreja, na figura dos Papas,
acompanhou, reconheceu e encorajou este carisma, especialmente São João Paulo II que
sempre ressaltou a importância do Batismo, da radicalidade evangélica, dos frutos
missionários que se dão dentro desta iniciação cristã. Não apenas para conhecer, mas
para aqueles que participam das comunidades, são palavras de ânimo que confirmam a
obra que Deus tem feito na Igreja e no mundo através do Caminho.

O espaço é também uma fonte de notícias das atividades do Caminho em nível mundial.
Lembramos que este é o único canal digital oficial internacional do Caminho
Neocatecumenal, por isso, pedimos que divulguem e incentivem os irmãos das
comunidades para que acessem, leiam e consultem.

Se possível, que os párocos possam colocar nos respectivos sites das paróquias o link do
site oficial. Sugerimos algumas opções como colocá-lo na página principal, dentro de
alguma seção como links sugeridos ou na relação das realidades pastorais que atuam na
paróquia, colocando o site oficial como referência para o Caminho Neocatecumenal.
Também podem divulgar nas respectivas redes sociais e dessa forma contribuir para a
disseminação desta página como fonte oficial de informação a nível de mídia social.

O link para acesso em português é: www.caminhoneocatecumenal.org

Está disponível em diversos idiomas, inclusive o português, podendo ser acessado
diretamente em: https://neocatechumenaleiter.org/pt-br/

A paz

Centro Neocatecumenal de Brasília

PS: Ainda estamos trabalhando na tradução ao português dos artigos e nestes dias
completaremos todos os que faltam.
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