DIOCESE DE BLUMENAU
Paróquia Catedral São Paulo Apóstolo
Iniciação à Vida Cristã – Inspiração Catecumenal

INFORMATIVO
INSCRIÇÕES CATEQUESE 2018
Eucaristia e Crisma
Idade:
Eucaristia – Completar nove (9) anos até 31 de dezembro de 2018.
Crisma – Completar treze (13) anos até 31 de dezembro de 2018.
Período total do processo: Dois (2) anos – Início em agosto de 2018 e término julho de 2020. Os encontros
de catequese são uma vez por semana com uma (1) hora de duração.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os pais que desejarem inscrever seus filhos na catequese deverão participar de um encontro de pais. A
inscrição para participar deste encontro deverá ser feita entre os dias 08/05 e 15/05/18.
Objetivo: Vivemos uma realidade social que se tornou multifacetada, que oferece muitas oportunidades e
muitas escolhas. Além disso, o contexto atual inclui a dificuldade de as pessoas viverem e expressarem a
sua fé. Para as novas gerações, além de serem anunciados os valores do Evangelho, estes mesmos valores
precisam ser testemunhados. Caso contrário deixará uma lacuna na formação de nossos descendentes,
levando-os ao esquecimento da comunidade de fé e as boas orientações da vida. Diante disso, cresce a
consciência de que a transmissão da fé passa por nós adultos. O encontro será um roteiro de formação
acerca da fé em Jesus Cristo, um verdadeiro fortalecimento para as famílias e, em consequência, para os
filhos que se preparam no caminho da Iniciação à Vida Cristã.

PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PAIS
08 a 15 de Maio de 2018
(no horário de expediente – não será necessário trazer nenhum documento nesse momento)
 Possibilidades de encontros para participar:
-1ª turma de pais - 12 de Junho de 2018 (terça-feira) das 19h às 21h;
-2ª turma de pais - 13 de Junho de 2018 (quarta-feira) das 19h às 21h;
-3ª turma de pais - 30 de Junho de 2018 (sábado) das 09h às 11h;
-4ª turma de pais - 30 de Junho de 2018 (sábado) das 14h às 16h.
No final do encontro será entregue um certificado de participação que deverá ser apresentado junto
com alguns documentos no cadastro.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cadastro:
Os pais deverão retornar ao Centro Catequético na quinta ou sexta ou sábado seguinte ao encontro de pais
(no horário de expediente) e apresentar os documentos abaixo:

-Certidão de nascimento ou RG (original);
-Lembrança ou certidão de Batismo (original);
-Lembrança ou comprovante da Primeira Eucaristia (original – somente para crisma);
-Comprovante de endereço atualizado (original);
-Certificado de participação no Encontro de Pais;
-Foto 3x4 recente;
-Perfil do catequizando preenchido e termo de compromisso assinado pelos pais;
-Taxa R$ 70,00 (inclui material).
É nesse momento que a família escolherá o dia da semana e o horário em que a criança/adolescente fará
seu encontro de catequese, o ideal é que ela permaneça na mesma turma durante os dois anos. As turmas
serão distribuídas de terça a sexta (manhã e tarde) e sábado (manhã), conforme disponibilidade de
horário dos catequistas. Também será entregue um cronograma com os compromissos da catequese
2018.
Felipe Batista
Coordenador IVC
Padre Carlos Evangelista
Vigário Paroquial

“Conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber; tê-Lo
encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas, e fazê-Lo conhecido com
nossa palavra e obras é nossa alegria.”
(cf. DAp 29).

EXPEDIENTE CENTRO CATEQUÉTICO:
Terça a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30 às 17h
Sábado das 8h às 11h
www.catedraldeblumenau.org.br
catequese.catedraldeblumenau@gmail.com
Fone: (47) 3057-9111 (catequese)

