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7 de fevereiro de 2017.
“A celebração e a presença de Jesus na Eucaristia contemplada e personalizada na oração é fonte de vida espiritual.”

Prezados pais,
Nossa escola oferece, anualmente, a preparação para a Primeira Eucaristia aos alunos que estão no 5º ano
escolar.
A Catequese dura nove meses e é um tempo propício para aprendermos mais sobre a Bíblia, os
ensinamentos da Igreja, o sentido dos ritos e sacramentos. Ela inspira a nossa realidade porque, pela Palavra
de Deus, questiona a nossa vida e ilumina as nossas atitudes e a nossa caminhada.
Convidamos seu (sua) filho(a) a fazer essa experiência conosco! Abaixo, algumas informações importantes:
1. A Catequese inicia‐se no dia 19 de fevereiro e encerra‐se com a Primeira Eucaristia, no dia 25 de
novembro, domingo.
2. Os encontros da catequese serão semanais:


Segundas‐feiras, das 11 às 12h (para os alunos da tarde)



Segundas‐feiras, das 13h15 às 14h15 (para os alunos da manhã)

3. Para a inscrição, os pais deverão entregar uma cópia da certidão de batismo do aluno e pagar a taxa de R$
120,00 no Protocolo.
4. Eles deverão providenciar uma Bíblia, um caderno e o livro Nossa vida com Jesus – Iniciação cristã de
inspiração catecumenal – CATEQUIZANDO, Diocese de Joinville, SC, Editora Paulus, trazendo‐os em todas as
aulas.
5. Os catequizandos deverão participar das atividades propostas para a turma, podendo ter apenas três
faltas durante o ano.
6. A presença dos pais nas reuniões mensais é obrigatória, sendo tolerada apenas uma falta.
DATAS










19 de fevereiro
19 de março
HORÁRIO DAS REUNIÕES: das 20h às 21h15
16 de abril
28 de maio (Terço Luminoso)
18 de junho
20 de agosto
17 de setembro
22 de outubro
12 de novembro (Renovação das Promessas do Batismo: presença dos pais, catequizando e
padrinhos, se possível)



25 de novembro, domingo. PRIMEIRA EUCARISTIA
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