
JORNADA DIOCESANA DA IVC 2021  
 

NOS PASSOS DE JESUS 
 

COMUNICAÇÃO 

Reverendíssimos padres e diáconos,  

Paróquias e Comunidades, 

Queridos (as) catequistas, 

 

 Na vivência do Mês Vocacional 2021, unidos ao nosso Bispo, Dom Francisco de Assis Dantas de 

Lucena, aos membros de nossa Comissão Diocesana de Animação Bíblico-catequética, temos a alegria de 

convidar todos os envolvidos no caminho da Iniciação à Vida Cristã a participarem das celebrações e encontros 

do Dia do Catequista em nossa Diocese de Nazaré. 

 Teremos a JORNADA DIOCESANA DA INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ, que acontecerá nos dias 

20, 21 e 22 de agosto. Nosso tema foi escolhido a partir do Evangelho segundo Lucas (10, 1-9) e diz: “Nos 

passos de Jesus”. Nosso desejo é aprofundar a missão da catequese à serviço do mergulho no grande mistério 

de Cristo e da Igreja, dando atenção ao chamado que cada catequista recebeu, de sua experiência com o Mestre 

e de seu testemunho atrativo na ação evangelizadora. Tal como naqueles dias, os que se dedicam na 

comunicação da graça como catequistas, precisam seguir o modelo de ação vivido pelo Cristo. Fora desse 

caminho, parece não ser possível propor e repropor a fé. 

A Jornada Diocesana da IVC é composta por momentos de vivência presencial e on-line. Tendo em 

vista a impossibilidade de aglomerações, seguiremos a seguinte programação:  

Dia 20 às 20h, PALESTRA A MISSÃO DO CATEQUISTA: da unção batismal à vivência da fé (on-line); 

Dia 21 às 9h, VIVÊNCIA ORACIONAL: CELEBRAR O DOM: voltar as fontes (em cada paróquia, com 

disponibilização do material pela Comissão Diocesana); 

            - às 20h, PALESTRA ANTIQUUM MINISTERIUM: da vivência ao serviço da fé (on-line); 

Dia 22  horário a ser definido por cada paróquia, ENCONTRAR-SE COM A PALAVRA ETERNA: Santa Missa 

(em cada paróquia). 

Para os encontros on-line, usaremos a plataforma do YouTube, devido ao desejo de participação de todos os 

catequistas de nossas comunidades. A transmissão poderá ser acessada APENAS ATRAVÉS DO LINK 

DISPONIBILIZADO pela organização do encontro, que acontecerá pelos nossos grupos de WhatsApp. Para 

os momentos presenciais, sugerimos diálogo entre os próprios catequistas, párocos e administradores.  

 Sem mais, agradecemos todo empenho e dedicação para vivenciarmos esses momentos unidos num só 

coração. São José de Anchieta, padroeiro dos Catequistas do Brasil, nos ajude a colocarmos nossos pés nos 

passos de Jesus. 

 

Fraterno abraço e invocação de benção. 

 

Pe. Romário José da Silva 
Comissão Diocesana de Animação Bíblico-catequética 

Diocese de Nazaré-PE 


