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INFORMAÇÕES ÚTEIS
CONGRESSO INTERNACIONAL DE CATEQUESE

MODALIDADES DE INSCRIÇÃO

A part ic ipação no Congresso Internacional  dos catequistas requer a compilação
obrigatória das seguintes f ichas, na sua total idade .

Os part ic ipantes podem inscrever-se on- l ine através do websi te www.annusf idei .va,  ou
ut i l izando a Ficha de Inscr ição em anexo ( f icha a.1 e f icha a.2 )  enviando-a para
a SECRETARIA ORGANIZATIVA v ia fax ou e-mai l  (TEL. 0039.06.69896 373 – FAX
0039.06.69880513 – E-MAIL registrat ion@annusf idei .va ) .

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

¨        INSCRIÇÃO.        OBRIGATÓRIA

            Inscrição no Congresso (26-28 de Setembro) + Peregrinação (28 -  29 de
Setembro)

Quota por pessoa

¨  Quota de part ic ipação € 60,00

A quota inclui:

Inscr ição no Congresso; Mater ia is do Congresso. A inscr ição no Congresso inc lu i  a
inscr ição na Peregr inação e será acei te mediante o pagamento da respect iva quota.

¨      PROPOSTA 1. Serviços

do 27 até ao 29 de Setembro (3 dias)
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Quota por pessoa € 55,00

A quota inclui:

3 caixas de almoço -  box lunch (27,  28 e 29 de Setembro de 2013);  Ki t  do Peregr ino;  Cartão
de transporte públ ico de Roma (vál ido para 3 dias);  Seguro médico (não vál ido para o Visto
internacional) .

¨      PROPOSTA 2. Proposta de Alojamento

A Opera Romana Pel legr inaggi ,  por ocasião do Congresso Internacional  dos Catequistas,
apresenta algumas PROPOSTAS DE ALOJAMENTO + SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO.

OS SERVIÇOS DOS PACOTES DE ACOLHIMENTO INCLUEM

3 noi tes em quarto duplo ou múlt ip lo em Seminár io/Casa Rel ig iosa; t ratamento em meia-
pensão (bebidas não incluídas);  Ki t  do Peregr ino;  Seguro médico (não vál ido para o Visto
internacional) .

Quota por pessoa (*  para uso exclusivo dos Religiosos)

¨  Casa Rel ig iosa*

€ 115,00

¨ Inst i tuto Rel ig ioso

€ 200,00

¨ Albergue cat.  3

€ 245,00

¨ Albergue cat.  4

€ 310,00

Para a personalização das propostas de acolhimentos e /  ou serviços (transferências;
box lunch; etc.)  escrever à Opera Romana Pellegrinaggi,  ao seguinte endereço e-mail:
annusf idei@orpnet.org
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PEREGRINAÇÃO DOS CATEQUISTAS

MODALIDADES DE INSCRIÇÃO

A Conferência Episcopal  é convidada a prestar a sua colaboração à Secretar ia
Organizat iva do Ano da Fé coordenando a part ic ipação dos Catequistas na Peregr inação
dos dias 28 e 29 de Setembro.

CONTRIBUTO DE SOLIDARIEDADE

Pede-se a todos os part ic ipantes um gesto de sol idar iedade e de part i lha:  o pagamento de
um contr ibuto de sol idar iedade de 3,00 Euros por pessoa.

Tal  contr ibuto ajudará a sustentação das despesas organizat ivas e de acolhimento
geral  do evento,  ta is como a produção de mater ia is e documentação à disposição dos
part ic ipantes.

Pede-se a colaboração das Conferências Episcopais Nacionais na recolha do
Contributo de Solidariedade do próprio País e no encaminhamento do mesmo para a
SECRETARIA ORGANIZATIVA seguindo as indicações referidas.

 
PROGRAMA

O CATEQUISTA, TESTEMUNHA DA FÉ

CONGRESSO INTERNACIONAL DE CATEQUESE

QUINTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO

15,30 horas Saudação inicial

S.E.R. Mons. Octavio Ruiz Arenas, Secretár io do Pont i f íc io Conselho para a Promoção
da Nova Evangel ização

15,45 horas Visionação do Filme

CREDO .  Vídeo de arte e nova evangelização

O vídeo, com a duração de 15 minutos,  é uma catequese narrat iva que, através da
l inguagem simból ica,  convida a ref lect i r  sobre o Credo, dando espaço sobretudo à música
e às imagens

16,00 horas Introdução ao Congresso

A catequese no contexto da Nova Evangelização

S.E.R. Mons. Rino Fisichella ,  Presidente do Pont i f íc io Conselho para a Promoção da
Nova Evangel ização
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16,30 horas  Lectio Divina

Os discípulos de Emaús (Lc 24,13-35)

Prof.  Bruna Costacurta , Directora do departamento de Teologia Bíbl ica da Pont i f íc ia
Universidade Gregor iana (Roma)

17,00horas Primeira Conferência

Deus procura o homem e revela-se.

Dr. Petroc Wi l ley,  Deputy Director junto do Maryvale Inst i tute (Birmingham, Reino Unido)

17,45 horas Segunda Conferência

A Igreja primeiro sujeito da fé

Rev.do Manuel José Jiménez Rodríguez ,  Capelão da Universidade Nacional  de Colômbia
e Assessor do Departamento de Catequese da Conferência Episcopal  Colombiana (Bogotá,
Colômbia)

SEXTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO

10,00 horas Oração inicial

10,15horas Terceira Conferência

“Memoria f idei”: o dinamismo do acto de Fé (memória,  evento, profecia)

Prof.  Mons. Pierangelo Sequeri ,  Decano da Faculdade de Teologia da I tá l ia Setentr ional
(Mi lão,  I tá l ia)

Pausa

11,30 horas Quarta Conferência

Entre “tradit io” e “reddit io”.  O nosso “sim” a Deus

P. Robert Dodaro, O.S.A. ,  Decano do Inst i tutum Patr ist icum August in ianum da Pont i f íc ia
Universidade Lateranense (Roma)

Tarde

15,30 horas Comunicações

-     Credibil idade da fé: a relação entre fé e razão na transmissão da fé

Rev.do Krzysztof Kaucha ,  Docente de Teologia fundamental  na Universidade Catól ica de
Lubl ino (Polónia)       

-     Para uma pedagogia do acto de fé
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Dr. Jem Sull ivan ,  Docente de Catequét ica na Pont i f ic ia Faculdade da Imaculada
Conceição da Dominican House of  Studies (Washington, DC, USA)                     

-    No rio da “Tradit io Verbi”: a harmonia entre Escritura,  Tradição e Magistério

Rev.do Alberto Franzini ,  Pároco (Cremona, I tá l ia)

-    Recepção do Catecismo da Igreja Católica na catequese. Experiências e critérios
para uma plena recepção

Prof.  Joël Molinario ,  Teólogo e Director adjunto do Inst i tuto Super ior  de Pastoral
Catequét ica (Par is,  França)

17,00 horas     Catequesis por Papa Francisco

SÁBADO, 28 DE SETEMBRO

8:30horas  Celebração da Santa Missa e Professio f idei

Basí l ica de S. Pedro – Al tar  da Cátedra

10,00 horas Oração inicial

10,15horas Quinta Conferência

A diaconia da verdade como expressão da comunidade eclesial

S.E.R. Mons. Javier Salinas Viñal ,  Bispo de Maiorca e Membro do Conselho Internacional
para a Catequese (Espanha)

11,30 horas Conclusões

S.E.R. Mons. Octavio Ruiz Arenas ,  Secretár io do Pont i f íc io Conselho para a Promoção
da Nova Evangel ização

Peregrinação dos Catequistas

SÁBADO, 28 DE SETEMBRO

9,30 horas                     Catequese por áreas l inguíst icas nalgumas igrejas da cidade
de Roma.

de seguida                     Celebração da Santa Missa (na mesma igreja).

12,00 – 17,00 horas      Peregrinação ao túmulo do Apóstolo Pedro
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                                      Os grupos terão acesso à Basí l ica de S. Pedro para
a Professio f idei .

Das 14,00 às 17,00 horas,  nas proximidades de S. Pedro,  haverá alguns lugares
disponíveis para a Celebração do Sacramento da reconci l iação e para a Adoração
eucaríst ica.

DOMINGO, 29 DE SETEMBRO

10,30 horas          Santa Missa presidida pelo Santo Padre

                           Na Praça de S. Pedro

INSCRIÇÃO NO CONGRESSO
 

GUIA PARA A INSCRIÇÃO 

 

registrat ion@annusf idei .va

 

+39.06.69896 373 

 

FAX

+39.06.69880513
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SÓ PEREGRINAÇÃO
Contate o departamento de catequese de sua própria diocese, ou a Conferência dos
Bispos locais.

 
PARA OS RESPONSÁVEIS NAS CONFERÊNCIAS EPISCOPAIS

Para os responsáveis pela catequese nas Conferências Episcopais:

Baixe o guia e modelo para comunicar-nos a inscrição de catequistas de seu país.


