
                             CNBB – REGIONAL NORDESTE 1 - Ceará 
                            COMISSÃO PARA ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA      
 

DIA DO CATEQUISTA 

4º Domingo de Agosto  

 

TEMA: Catequista: Discípulo Missionário da Misericórdia do Pai 
LEMA: Como poderia compreender se ninguém me orienta? (At 8,31) 

 

Queridos Coordenadores Diocesanos da Animação Bíblico-Catequética, 

Graça e Paz a todos! 

Conforme definimos em nosso ultimo encontro o Dia do Catequista este ano ficará 

a critério de cada paróquia e / ou diocese. Segundo a avaliação dos coordenadores o 

subsídio com encontros preparatórios não tem tido um bom proveito, sendo uma despesa 

desnecessária para o Regional e Dioceses. Definimos então que o melhor seria o Regional 

preparar o cartaz com tema e lema comuns a todos fortalecendo a unidade da Comissão 

Bíblico-Catequética e propor um itinerário celebrativo tendo em vista, sobretudo, as 

comunidades que não tem celebração da Eucaristia no domingo. 

Pedimos a todos que não perca de vista a celebração com os catequistas, pois, é um 

momento oportuno para fortalece a caminhada catequética paroquial, dando a visibilidade 

ao trabalho de muitos catequistas que gastam sua vida em vista do Reino. 

Para este ano definimos como tema - Catequista: Discípulo Missionário da 
Misericórdia do Pai e como lema: Como poderia compreender se ninguém me orienta? (At 
8,31). 
 

 Segue em anexo um texto que acredito contribuirá com a reflexão de vocês sobre a 

Misericórdia do Pai e a exigência do discipulado, o referido texto foi gentilmente 

preparado pelo Pe. Justino Martínez (atendendo nosso pedido), leiam, reflita e se possível, 

no livrinho do Mês Vocacional (preparado pela Comissão Vocacional do Regional Ne 1) 

conta um encontro voltado para os catequistas que vocês podem preparar um momento 

próximo ao Dia do Catequista. 

Segue ainda uma proposta celebrativa.  

A vocês nosso carinho, afeto e agradecimento sincero pelo trabalho realizado em 

nosso Regional. Parabéns a todos e um grande abraço.  

Fraternalmente em Cristo, 

    

       Dom Francisco Javier Hernandez Arnedo                   Maria Erivan Ferreira da Silva 
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