
RESERVE JÁ A SUA VAGA!



O CATEQUISTAS BRASIL, maior evento para formação de catequistas, preparou um Pacote de Peregrinação exclusivo 
para catequistas. O Peregrinação Catequistas Brasil vai levar os catequistas para uma experiência única de viagem que 

reúne lazer, cultura e catequese passando por locais mostrados pelos Evangelhos. A histórica Assis e a eterna Roma, 
além do Vaticano também serão visitadas.



FEITO PARA CATEQUISTAS

O CATEQUISTAS BRASIL, maior evento 
para formação de catequistas, em 
parceria com a Platanus Turismo, 

preparou um Pacote de Peregrinação 
exclusivo para catequistas. 

A Peregrinação Catequistas Brasil vai 
levar os catequistas para uma 

experiência única de viagem que 
reúne lazer, cultura e catequese. Tudo 

começará em Israel, passando 
também por locais na Palestina 

mostrados pelo Evangelho. No final, 
todos conhecerão a histórica Assis e a 

eterna Roma, terminando nossa 
viagem no Vaticano em audiência com 

o Papa Francisco*.

*Somente se acontecer a Audiência Papal nesse dia. 
Depende exclusivamente da Secretaria do Vaticano.



Catequese viva! Imagine conhecer os lugares onde Jesus viveu, pregou e formou
os primeiros catequistas da nossa Igreja. Agora imagine conhecer tudo isso na
companhia de um dos maiores especialistas em catequese do Brasil. Um Guia
Espiritual que nos ensinará como catequizar melhor a partir dessa rica
experiência na Terra Santa e no Vaticano.

Padre Paulo Gil, coordenador de conteúdo do Evento Catequistas Brasil, é Pároco da Paróquia Menino
Jesus no bairro Tucuruvi, região Episcopal Santana da Arquidiocese de São Paulo. Especialista em
Catequese, Terapeuta Familiar Sistêmico, Pós-Graduado em Psicopedagogia, é membro da Sociedade
Brasileira de Catequetas e da Comissão Regional da Animação Bíblico Catequética para o Regional Sul
1 da CNBB, além de Assessor da Animação Bíblico Catequética na Arquidiocese de São Paulo. Escritor
e Professor, assessora eventos, assembleias, congressos e seminários nas áreas de Pastoral, Catequese
e Família. Toda a sua experiência será compartilhada com os catequistas peregrinos na terra onde
Jesus viveu.

Padre Paulo Gil

DIREÇÃO ESPIRITUAL E CATEQUÉTICA

"ABRIR DIANTE DELE O CORAÇÃO" - SL 61(62),9



PARTIDA: 13 DE NOVEMBRO DE 2020
CHEGADA: 26 DE NOVEMBRO DE 2020

(ROTEIRO COMPLETO: 14 DIAS)

DATAS DA VIAGEM



Além de desfrutar de uma rica viagem de lazer e cultura, os catequistas peregrinos terão catequeses diárias 
especialmente preparadas para eles pelo nosso Guia, o padre Paulo Gil. Com ricas aulas de catequese 
ministradas onde tudo aconteceu, para se tornarem catequistas bem preparados para cumprirem com suas 
missões. Confira abaixo os temas de cada catequese diária:

CATEQUESES DIÁRIAS

• 1ª CATEQUESE: 1º dia (13/11 sexta-feira)
Tema: “Unidos na Palavra com frutos de perseverança” (cf. Lc 8,15)

• 2ª CATEQUESE: 2º dia (14/11 sábado)
Tema: “O Senhor está contigo” Lc 1, 20.

• 3ª CATEQUESE: 3º dia (15/11 domingo)
Tema: “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.

• 4ª CATEQUESE: 4º dia (16/11 segunda-feira)
Tema: “Não tenhas medo! De agora em diante serás pescador de homens! Eles levaram os barcos para a margem, 
deixaram tudo e seguiram Jesus”. Lc 5, 10-11.

• 5ª CATEQUESE: 5º dia (17/11 terça-feira)
Tema: “Este é o meu Filho, o Eleito. Escutai-o! ”. Lc 9, 13. 35.

• 6ª CATEQUESE: 6º dia (18/11 quarta-feira)
Tema: “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. como eu…” At 26, 29.



CATEQUESES DIÁRIAS

• 7ª CATEQUESE: 7º dia (19/11 quinta-feira)
Tema: “Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém…” Esforçai-vos 
por entrar pela porta estreita”. Lc 13, 22.24.

• 8ª CATEQUESE: 8º dia (20/11 sexta-feira)
Tema: “Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém”. Lc 9,51.

• 9ª CATEQUESE: 9º dia (21/11 sábado)
Tema: “Fica conosco, pois já é tarde e à noite vem chegando! ” Lc 24, 29.

• 10ª CATEQUESE: 10º dia (22/11 domingo)
Tema:“Eles eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão 
e nas orações” At 2, 42.

• 11ª CATEQUESE: 11º dia (23/11 segunda-feira)
Tema: “Convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo” At 2, 38.

• 12ª CATEQUESE: 12º dia (24/11 terça-feira)
Tema: 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.

• 13ª CATEQUESE: 13º dia (25/11 quarta-feira)
Tema: 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.

• 14ª CATEQUESE: 14º dia (26/11 quinta-feira)
Tema: Paulo disse: “todos os que me escutam hoje se tornem como eu…” At 26, 29.



PASSEIOS EM DESTAQUE

•CANÁ DA GALILÉIA
•MONTE CARMELO
•MAR DA GALILÉIA
•CAFARNAUM
•TABGHA
•RIO JORDÃO
•MONTE TABOR
•JERICÓ
•BELÉM
•QUMRAN
•MAR MORTO
•MONTE DAS BEM-
AVENTURANÇAS

•CAMPO DOS PASTORES
•TIBERÍADES
•MONTE DAS OLIVEIRAS
•EIN KAREM
•MURO DAS LAMENTAÇÕES
•MONTE SIÃO
•EMAÚS
•ASSIS ANTIGA
•VATICANO
•BASÍLICAS ROMANAS
•COLISEU
•ROMA ANTIGA

Conheça o Roteiro 
Completo

https://catequistasbrasil.com.br/peregrinacao-padre-paulo-gil/#roteiro
https://catequistasbrasil.com.br/peregrinacao-padre-paulo-gil/


PREÇOS E CONDIÇÕES

US$ 4.090,00
• Parcelado em até 6 vezes no Cartão ou por depósito ou 

Boleto até outubro de 2020. Valor sem as Taxas.

Clique Aqui e veja as 
condições

https://catequistasbrasil.com.br/peregrinacao-padre-paulo-gil/#condicoes
https://catequistasbrasil.com.br/peregrinacao-padre-paulo-gil/


Mais informações pelo Site www.catequistasbrasil.com.br 

REZERVAS E INFORMAÇÕES:

TELEFONES:
(11) 2232-7122 / (11) 2231-1708

E-MAIL:
atendimento@platanusturismo.com.br

CELULAR:
(11) 98969-2303

Promoção: Agência: Operadora:

https://catequistasbrasil.com.br/peregrinacao-padre-paulo-gil/
https://catequistasbrasil.com.br/peregrinacao-padre-paulo-gil/
mailto:atendimento@platanusturismo.com.br

