
Oração Para o ano da Misericórdia  
 
1. Deus Pai,  
rico em misericórdia: 
Vós dais a maior prova do Vosso poder, 
quando perdoais e Vos compadeceis, 
de tal modo que a Vossa misericórdia, 
 é a força que tudo vence, 
o perdão que enche e consola o coração, 
a verdadeira razão da alegria,  
que o evangelho suscita em nós 
e se comunica em missão, 
para irradiar a esperança  
e servir na caridade. 
 
 
2. Senhor Jesus, Bom Pastor, 
Rosto visível da misericórdia do Pai: 
em Vós, na Vossa Palavra e nos Vossos gestos, 
na vossa vida, morte e ressurreição, 
tudo nos fala da misericórdia, 
e nada há que seja desprovido de compaixão. 
Vós usastes de misericórdia para connosco, 
e  proclamastes “felizes os misericordiosos, 
porque alcançarão misericórdia”, 
para que façamos da alegria do evangelho, 
a marca da nossa identidade cristã 
e a  raiz da transformação missionária da Igreja. 
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Plano da Catequese 2015/2016 

 
1º Período 
10 e 11 outubro – Inicio da Catequese 
17 e 18 outubro 
24 e 25 outubro 
31 e 01 novembro 
07 e 08 novembro - Festa do Acolhimento (1º ano) 
14 e 15 novembro – Festa da Palavra (4º ano) 
21 e 22 novembro 
28 e 29 e Novembro – Inicio do Advento 
05 e 06 dezembro  
12 e 13 dezembro – Não há catequese 
19 e 20 dezembro 
24 dezembro – Eucaristia 
25 dezembro – Natal 
27 dezembro – Festa de Natal 
 
2º Período 
02 e 03 janeiro – não há catequese 
09 e 10 janeiro 
16 e 17 janeiro 
23 e 24 janeiro 
30 e 31 janeiro 
06 e 07 fevereiro 
13 14 fevereiro - Inicio da Quaresma 
20 e 21 fevereiro   
27 e 28  fevereiro 
05 e 06 março  
12 e 13 março – Festa do Pai nosso (2º ano) 
19 e 20 março – Domingo de Ramos 
27 – Domingo Páscoa 
 
 
 
 

3º Período 
02 e 03 Abril 
09 e 10 abril 
16 e 17 abril 
23 e 24 abril 
30 e 01 maio – Festa da vida (8º ano) 
07 e 08 maio – Primeira Comunhão (3º ano) 
14 e 15 maio - Festa do envio (10º ano) 
21 e 22 maio  
28 e 29 maio – Profissão de Fé (6º ano) 
04 junho – Encerramento Catequese 
 

 
 
Outros Encontros / formação 
 

19 a 21 Fevereiro Retiro Diocesano de Catequistas 

16 a 17 Julho Jornadas de Verão para Catequistas 

 
 
Vigararia 
Curso de iniciação para catequistas 
Formação Permanente 


