
INFORMAÇÕES AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO CRISTÃ  

1 DE JUNHO 2019 

 

1. Neste fim-de-semana, dias 1 e 2 de junho, são entregues aos pais e encarregados de educação da fé das 

crianças e adolescentes as fichas de renovação da inscrição na catequese. A entrega pessoal da inscrição 

deverá ser feita na secretaria, durante o mês de junho, com o pagamento respetivo, que dá direito ao catecismo 

para o ano seguinte.  

 

2. Durante o mês de junho, estão abertas também as inscrições para o 1.º ano de catequese.  

 

3. O último encontro oficial de catequese deste ano 2018/2019 é no sábado, dia 8 de junho (ou no dia 9, para os 

que têm catequese ao domingo). A última missa com catequese, aos sábados, às 16h00, no presente ano 

pastoral, será no dia 8 de junho. Mantém-se as outras missas (sábados, às 19h00 e domingos, às 11h00 e 19h00). 

 

4. Não haverá nenhuma festa de encerramento da catequese, a nível geral. Nos dias 8 e 9, ou nos dias seguintes, 

cada grupo de catequese decidirá o modo concreto de se despedir dos seus catequizandos e respetivas famílias.  

 

5. Os catequizandos do 3.º ano e do 6.º terão ainda as suas celebrações da Festa da Eucaristia (a 16, 20 e 23 de 

junho) e da Profissão de Fé (a 30 de junho), com a preparação já anunciada (confissões e ensaios).  

 

6. O ano catequético de 2019/2020, se Deus quiser, começará assim: 

 

▪ sábado, 21 de setembro, às 10h00: encontro com pais e crianças do 1.º ano 

▪ sábado, 21 de setembro, às 16h00: reunião de pais (do 2.º ao 10.º anos) 

▪ sábado, 21 de setembro, às 17h00: encontro dos catequistas com os pais 

▪ sábado, 21 de setembro, às 17h30: Convívio e 11.º aniversário do pároco 

▪ sábado, 28 e domingo, 29 de setembro: primeiro encontro dos catequistas com os catequizandos, nos 

horários determinados.  

▪ Sábado, 5 de outubro / domingo, 6: cada ano de catequese organizará um encontro de convívio com os pais, 

catequizandos e catequistas, nos respetivos horários, como forma de acolhimento e conhecimento mútuos. 

Com profunda gratidão por toda a colaboração na missão da Igreja, votos de um bom resto de ano catequético, 

cheio de espírito missionário,  

O vosso Pe. Amaro Gonçalo 

 

Senhora da Hora, 1 de junho 2019 


