ROTEIRO COMPLETO
1) 1º dia (13/11 sexta-feira)
a) Traslado: São Paulo para Tel Aviv.
b) 1ª CATEQUESE: “Unidos na Palavra com frutos de perseverança” (cf. Lc
8,15).
c) Atividades: Em horário a ser determinado, todos os catequistas se
apresentarão no Aeroporto Internacional do Guarulhos, SP para embarque
com destino a Tel Aviv, em Israel (com conexão).

2) 2º dia (14/11 sábado)
a) Traslado: Tel Aviv para Nazaré.
b) 2ª CATEQUESE: “O Senhor está contigo” Lc 1, 20.
c) Atividades: Após trâmites alfandegários no Aeroporto de destino,
encontraremos com o Guia oficial local e partiremos em direção a Nazaré,
na Palestina para hospedagem no hotel. Após acomodações de todos,
jantaremos no local para o devido descanso da viajem.

3) 3º dia (15/11 domingo)
a) Traslado: Nazaré para Caná Da Galiléia, depois Monte Carmelo e retorno
a Nazaré.
b) 3ª CATEQUESE: “Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré e era
obediente a eles... ia crescendo em sabedoria, tamanho e graça diante de
Deus e dos homens” Lc 2, 51-52.
c) Atividades: Após o café da manhã, visitaremos a cidade de Nazaré onde
José e Maria viviam. Conheceremos a igreja de São José e celebraremos
a Santa Missa Basílica da Anunciação. Após o almoço, visitaremos a Caná
da Galileia, onde fica a igreja do Primeiro Milagre onde renovaremos as
promessas matrimoniais. Depois iremos ao Monte Carmelo visitando o
Convento Stella Maris e a Gruta de Elias para completar nossa catequese
do dia. Regresso a Nazaré para o jantar e descanso.
4) 4º dia (16/11 segunda-feira)
a) Traslado: De Nazaré partiremos para o Mar Da Galiléia, onde nossa
catequese passará por Cafarnaum, Tabgha, Monte Das BemAventuranças, Rio Jordão e retornaremos para Nazaré.
b) 4ª CATEQUESE: “Não tenhas medo! De agora em diante serás pescador
de homens! Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e
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seguiram Jesus”. Lc 5, 10-11.
c) Atividades: Após o café da manhã, viajaremos até Tiberíades, cidade
situada às margens do Mar da Galileia para realizar nossa catequese com
um passeio de barco pelo Mar da Galileia, uma celebração da Santa Missa
e visita a Cafarnaum, nas ruínas da antiga Sinagoga e Casa de São Pedro.
Após o almoço, continuaremos nossa catequese com passagem por
Tabgha, em visita a igreja do Primado e a igreja da Multiplicação dos Pães
e Peixes. O Monte das Bem-Aventuranças, local do Sermão da Montanha,
também estará em nosso trajeto catequético. No Rio Jordão renovação
nossas promessas do Batismo. No final do dia regressaremos a Nazaré
para jantar e descanso.
5) 5º dia (17/11 terça-feira)
a) Traslado: De Nazaré partiremos para o Monte Tabor, vivendo nosso
catequese também em Jericó, Qumran, Mar Morto. No final partiremos
para Belém.
b) 5ª CATEQUESE: “Este é o meu Filho, o Eleito. Escutai-o! ”. Lc 9, 13. 35.
c) Atividades: Após o café da manhã, subiremos ao Monte Tabor e
visitaremos a Basílica da Transfiguração para celebração da Santa Missa e
ensinamentos sobre essa catequese. Partiremos depois pelo Vale do
Jordão até chegarmos em Jericó para contemplarmos o Monte das
Tentações e o Sicômoro de Zaqueu em mais uma rica catequese. A seguir,
almoçaremos e seguiremos em visita catequética a Qumran onde
conheceremos a Comunidade dos Essênios e os Manuscritos Bíblicos para
ampliarmos nossos conhecimentos em catequese viva. Após um merecido
tempo livre para banho no Mar Morto, viajaremos pelo Deserto da Judéia
até Belém, cidade onde Jesus nasceu, com chegada e hospedagem no
hotel para deliciosao jantar e merecido descanso.

6) 6º dia (18/11 quarta-feira)
a) Traslado: De Belém partiremos em direção ao Campo dos Pastores,
chegando a Jerusalém para visita e catequese no Monte das Oliveiras. No
final do dia retornaremos a Belém.
b) 6ª CATEQUESE: “Eu vos anuncio uma grande alegria...hoje, na cidade de
Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor”. Lc 2, 10-11.
c) Atividades: Após o café da manhã, celebraremos a Santa Missa em nossa
visita a Belém, incluindo uma catequese na Igreja da Natividade,
especialmente na Gruta onde Jesus nasceu. Depois visitaremos a Basílica
de Santa Catarina e conheceremos a Gruta de São Jerônimo, a Gruta do
Leite e o Campo dos Pastores. Após o almoço seguiremos para
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experimentar a “entrada triunfal” em Jerusalém e visitas catequéticas em
vários locais sagrados como o Monte das Oliveiras, a Capela da Ascensão,
a igreja do Pater Noster, a igreja Dominus Flevit, a Basílica da Agonia, a
Gruta da Traição, que recorda a traição de Judas e o Jardim do Getsemani,
local onde Jesus foi rezar após a última Ceia e lá foi feito prisioneiro. Após
essas catequeses regresso a Belém para jantar e descanso.

7) 7º dia (19/11 quinta-feira)
a) Traslado: De Belém para Jerusalém, depois catequese em Ein Karen e
retorno a Belém.
b) 7ª CATEQUESE: “Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e
prosseguindo o caminho para Jerusalém...” Esforçai-vos por entrar pela
porta estreita”. Lc 13, 22.24.
c) Atividades: Após o café da manhã, celebração da Santa Missa e início da
Via Sacra na Porta de Santo Estevão. Nossas catequeses acontecerão na
Piscina Probática, na igreja Sant’Ana e na Fortaleza Antonia, seguindo suas
Estações até o Calvário e o Santo Sepulcro. Após o almoço, visitaremos
em Ein Karen na igreja de São João Batista, a Gruta onde ele nasceu e a
igreja da Visitação, local onde Maria visitou sua prima Isabel. Após essas
catequeses regressaremos a Belém para jantar e descanso.
8) 8º dia (20/11 sexta-feira)
a) Traslado: Sairemos de Belém rumo à Jerusalém onde conheceremos o
Muro Das Lamentações. Monte Sião e Emaús completam nossa catequese
antes de retornarmos à Belém.
b) 8ª CATEQUESE: “Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém”.
Lc 9,51.
c) Atividades: Após o café da manhã, visitaremos o Muro das Lamentações e
o Monte Sião. Conheceremos a Basílica da Dormição e o Cenáculo, local
da Última Santa Ceia e depois teremos catequese na igreja de São Pedro
In Galicanttu, com celebração da Santa Missa. Após o almoço, partiremos
em direção às ruínas de Emaús para visita e catequese, antes de
regressarmos a Belém para jantar e entrega do Certificado do Catequista
Peregrino.
9) 9º dia (21/11 sábado)
a) Traslado: Belém viajaremos para Roma e de lá para a belíssima Assis.
b) 9ª CATEQUESE: “Fica conosco, pois já é tarde e à noite vem chegando! ”
Lc 24, 29.
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c) Atividades: Após o café da manhã, trasladaremos ao Aeroporto de Tel
Aviv, em Israel para embarque com destino a Roma onde encontro com o
Guia que nos acompanhará até Assis onde hospedaremos para jantar e
descanso.

10) 10º dia (22/11 domingo)
a) Traslado: Após conhecermos a bela Assis, retornaremos a Roma.
b) 10ª CATEQUESE: “Eles eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos
apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações” At 2,
42.
c) Atividades: Pela manhã, nossa catequese começa com visita à cidade
antiga incluindo o Tugúrio de Rivotorto, o Berço da Ordem Franciscana, a
Basílica Santa Maria dos Anjos (Porciúncula), o Convento de Santa Clara,
além do Centro Histórico e da Basílica e Túmulo de São Francisco. Também
celebraremos a Santa Missa em Assis. No final do dia partiremos em
direção a Roma para hospedagem e jantar no próprio hotel.
11) 11º dia (23/11 segunda-feira)
a) Traslado: Permaneceremos esse dia em Roma.
b) 11ª CATEQUESE: “Convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em
nome de Jesus Cristo” At 2, 38.
c) Atividades: Pela manhã, nossa primeira visita será a Basílica de São Pedro,
no Vaticano onde conheceremos as obras Baldaquino, Pietá de
Michelangelo, além de visitarmos o túmulo de São João Paulo II e de
outros papas. Teremos, então, um tempo livre na Praça de São Pedro para
almoço e compras. A seguir, nossa visita e catequese continuam na Roma
Cristã incluindo a Basílica de Santa Maria Maior, a Basílica de São João de
Latrão e a Basílica de São Paulo fora dos Muros com celebração da Santa
Missa. Ao final do dia, nosso jantar será no hotel.
12) 12º dia (24/11 terça-feira)
a) Traslado: Permaneceremos esse dia em Roma.
b) 12ª CATEQUESE: Pedro disse: “Não tenho ouro nem prata, mas o que
tenho eu te dou: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda”
At 3, 6.
c) Atividades: Pela manhã caminhadremos pela Roma Antiga onde teremos
catequeses na igreja São Pedro In Vinculis, conhecendo o famoso Moisés
de Michelangelo e depois o histórico Coliseu com paradas no Arco de
Constantino e na Piazza Venezia. Após almoço, nossa caminhada passa
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pela Roma Barroca onde conheceremos a famosa Fontana de Trevi, o
Pantheon e Piazza Navona para um rico momento de cultura e lazer. Ao
final do dia, nosso jantar será no hotel.
13) 13º dia (25/11 quarta-feira)
a) Traslado: Sairemos de Roma com destino a São Paulo.
b) 13ª CATEQUESE: Disse o Senhor a Paulo: “Tem confiança. Assim como
deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que sejas minha
testemunha também em Roma” At 23, 11.
c) Atividades: Pela manhã, saída em direção à Basílica de São Pedro, no
Vaticano, para participação na Audiência Geral (se houver) com Sua
Santidade, o Papa Francisco. A seguir, teremos um almoço de
confraternização. A celebração da Santa Missa em Ação de Graças será na
Basílica Tre Fontana (martírio de São Paulo). Ao final faremos o traslado
para o Aeroporto onde embarcaremos com destino a São Paulo (com
conexão).
14) 14º dia (26/11 quinta-feira)
a) Traslado: Chegada em São Paulo e fim da peregrinação.
b) 14ª CATEQUESE: Paulo disse: “todos os que me escutam hoje se tornem
como eu...” At 26, 29.
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