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Nota: O presente calendário está inacabado e será atualizado 

na agenda pastoral da página do site da diocese de Viseu: 

www.diocesedeviseu.pt de acordo com as propostas e iniciati-

vas pastorais que vão surgindo.

calENDÁrIo DIocEsaNo 2021-2022

setembro 2021

dia mundial de Oração pela Criação

programa celebrativo à Beata rita amada de Jesus Casa me-

morial rita Amada de Jesus  | ribafeita – Cantata a maria (21h) 

marco23 | A caminho da JmJ lisboa 2023|sdpJ

Beata rita amada de Jesus | Celebração da Eucaristia (18h30) 

    

outubro 2021

Encontro inicial de professores de EmrC

Curso “ser Catequista | seminário maior de Viseu  

abertura oficial do ano pastoral 

celebração Diocesana de abertura do sínodo dos Bispos

semana nacional da Educação Cristã

Jornada da memória, luto e Afirmação da Esperança | Home-

nagem às vítimas de COVid-19

1

18 - 26

23

24

2

9 - 10

17

17 - 24

22 - 24

família, 
alimenta-te na eucaristia
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6 - 7

7

13 - 14

14

19

21

23 - 25

23

28

23

23 - 24

24

30

31

marco23 | A caminho da JmJ lisboa 2023 | sdpJ 

Caminhada pela Vida ’21 | Campo de Viriato – Viseu (14h30) 

Jornadas nacionais de Catequistas 

dia mundial das missões

Conselho diocesano | Ação Católica

início da semana de Oração pelos seminários 

Novembro 2021

formação diocesana de formadores de Acólitos

seminário maior – Vigília de Oração pelas Vocações ao sacerdócio  

conclusão da semana dos seminários | igreja Catedral (11h) 

- Assembleia da Cirp | Viseu (15h-17h)

Curso “ser Catequista” | seminário maior de Viseu  

Dia Mundial dos pobres | peditório diocesano

Vigília do Cristo rei | Ação Católica 

Dia de cristo rei |Jornada Diocesana da Juventude |sDpJ

- Compromisso Apostólico dos movimentos

Jornadas de formação para o Clero | seminário maior

marco23 | A caminho da JmJ lisboa 2023 | sdpJ

1º Domingo do advento

família, 
alimenta-te na eucaristia
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Dezembro 2021

Eucaristia de sufrágio pelos associados da fraternidade sacer-

dotal e assembleia da mesma |seminário maior

dia internacional do Voluntariado

solenidade da imaculada Conceição | igreja Catedral (11h)

nossa senhora da Esperança |padroeira do seminário maior

marco23 | A caminho da JmJ lisboa 2023 | sdpJ

natal do senhor | igreja Catedral (11h)

Encontro do pré-seminário | seminário maior de Viseu

sagrada família | igreja Catedral (11h)

      

Janeiro 2022

dia da infância missionária

formação de Animadores dominicais na Ausência do presbíte-

ro (AdAp,s) | sdpliturgica

Domingo da palavra de Deus

marco23 | A caminho da JmJ lisboa 2023 | sdpJ

retiro para Agentes pastorais | sdEC

1

5

8

18

23

25

27 - 29

30

6

15 - 22- 29

23

23 

29 - 30

família, 
alimenta-te na eucaristia
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Fevereiro  

dia da Vida Consagrada | festa da Apresentação do senhor | Cirp

Curso de preparação para o matrimónio | Cpm | Viseu 

Cpm | nelas

retiro Anual do Clero

Dia Mundial do Doente

Cpm | Viseu 

s. teotónio | padroeiro da Diocese | Eucaristia na Catedral (18h)

Abertura da Exposição: “diálogos: na beleza das obras contempla-

mos a beleza do criador” | departamento dos Bens Culturais

dia de Bp | Escuteiros

marco23 | A caminho da JmJ lisboa 2023 | sdpJ

Cpm | Oliveira de frades

peregrinação dos Catequistas da Zona Centro a fátima

Março 

Cinzas | início da Quaresma | igreja Catedral (18h30)

- recoleção do Clero | seminário maior

- Assembleia geral da fraternidade sacerdotal | seminário maior 

Cpm | Oliveira de frades

Cpm | tondela

Cpm | tondela

2

5 - 6

11 - 12

18 - 19

2

5 - 6

6 - 7

6 - 11

11

12 - 13

18

20

23

26 - 27

27

família, 
alimenta-te na eucaristia
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Dia da cáritas | cáritas Diocesana

marco23 | A caminho da JmJ lisboa 2023 | sdpJ

iniciativa 24 horas para o senhor

- Cpm | tondela

abril*

domingo de ramos | igreja Catedral (10h45)

Encontro do pré-seminário | seminário maior de Viseu

Quinta-feira santa |i greja Catedral 

 - missa Crismal (10h30)

 - missa da Ceia do senhor (18h)

sexta-feira santa | paixão do senhor | igreja Catedral (15h)

Vigília pascal | igreja Catedral (21h30) 

Domingo de páscoa | igreja Catedral (11h)

marco23 | A caminho da JmJ lisboa 2023 | sdpJ

Encontro nacional do Ensino secundário | EmrC

* Durante o mês de abril os símbolos da JMJ estarão na Diocese de 

Viseu, onde passarão por todos os Arciprestados.

 

10

12 - 14

14

15

16

17

23

23 - 24

20

2315

25 - 26

família, 
alimenta-te na eucaristia
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Maio 

semana de Oração pelas Vocações |sdpV

semana da Vitamina EmrC | diocese de Viseu

Cpm | nelas

Cpm | mangualde

Encontro Diocesano dos catequistas | sdEC

Cpm | sátão |nelas

Cpm | mangualde

Cpm | Viseu 

Dia Diocesano da Família | pastoral laicado e família

Cpm |sátão |nelas

Cpm |Viseu 

marco23 | A caminho da JmJ lisboa 2023 | sdpJ

Encontro do 1º Ciclo | EmrC

rosário da Juventude | sdpJ

dia mundial dos meios de Comunicação social

Junho 

Jornadas Bíblicas Diocesanas |sdEC

solenidade do pentecostes | Celebração na igreja Catedral (11h)

peregrinação nacional das Crianças a fátima

corpo de Deus 

1 - 8

2 - 6

6 - 7

7

8

13 - 14

14

14 - 15

15

20 - 21

21 - 22

23

27

28

29

2 - 4

5

9 - 10

16

família, 
alimenta-te na eucaristia
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17

23

24

26

9

23

24

Aniv. de Ordenação Episcopal de d. António luciano

marco23|A caminho da JmJ lisboa 2023|sdpJ

solenidade do sagrado Coração de Jesus |Jornada de Oração 

pela santificação dos sacerdotes

Encontro mundial com as famílias |roma

Julho 

Encontro final de professores de EmrC

Dedicação da catedral

Dia da Igreja Diocesana |Viseu

família, 
alimenta-te na eucaristia


