MENSAGEM ÀS FAMÍLIAS (4.º ANO) | FESTA DA EUCARISTIA 2021
Queridas famílias: Que a Paz de Cristo Ressuscitado esteja convosco! Queríamos deixar algumas recomendações
e pedimos que tomem nota, sobre o que pretendemos, para as crianças que não fizeram a Primeira Comunhão (e
as que não foram batizadas), no Verão de 2020:

1. Que os pais e as crianças intensifiquem a sua participação presencial na Eucaristia Dominical. Não há melhor
preparação para a “primeira comunhão” do que a experiência assídua do encontro com Cristo, em comunidade, à
volta da mesa da Palavra e da Eucaristia. Participem na Eucaristia, independentemente de terem ou não catequese
presencial.

2. Que as celebrações da Festa da Eucaristia se façam apenas em junho e por grupos, de modo a exprimir o sentido
de comunidade, facilitar a participação de pais, avós e padrinhos, sem pôr em causa as regras da DGS quanto à
prevenção do contágio do coronavírus.

DATAS PARA A CELEBRAÇÃO DA FESTA DA EUCARISTIA | 1.ª COMUNHÃO
GRUPOS

DATAS DA FESTA DA EUCARISTIA

Grupo do 4.º ano (crianças que não fizeram a 1.ª comunhão em 2020)

Quinta, 3 junho | Corpo de Deus | 9h00

Catecúmenos do 4.º ano (crianças ainda não batizadas)

Domingo, 4 de julho, 9h00

3. Que estas celebrações sejam cuidadosamente preparadas, através da celebração do Sacramento da
Reconciliação (Confissões) e de um encontro preparatório, para reflexão e ensaio. A participação na celebração
da Reconciliação e no encontro com o pároco (no contexto do ensaio da celebração) não é dispensável, de modo
algum.
PREPARAÇÃO POR GRUPOS PARA A CELEBRAÇÃO DA FESTA DA EUCARISTIA (PRIMEIRA COMUNHÃO)

Grupo do 4.º ano 2020/21
Catecúmenos (ainda não
batizados)

Celebração da Reconciliação

Encontro das crianças e pais

(Confissões para crianças e pais)

com o Pároco | Ensaio da celebração

Sexta, 14 de maio, 21h00

Sábado, 29 de maio, 10h00

Sexta, 14 de maio, 21h00

Sábado, 3 julho, 10h00

4. Que as crianças não batizadas constituam um grupo próprio e tenham um itinerário adicional de preparação
para o Batismo. Na medida do possível, devem estar presentes os pais e os candidatos a padrinhos. Os pais com
filhos a batizar devem fazer a sua inscrição, na secretaria paroquial, o mais breve possível.

CELEBRAÇÕES ESPECIAIS COM OS CATECÚMENOS (CRIANÇAS AINDA NÃO BATIZADAS)

Rito da Admissão

Entrega dos Evangelhos Sinal da Cruz

Ritos

Ritos Preparatórios

Preparatórios

Unção com óleo dos catecúmenos

Sábado, 22 de maio, 10h00

Quinta, 10 de junho (feriado), 10h00

Queridas famílias:

Contamos com a vossa compreensão e adesão de alma e coração.

Obviamente que toda esta programação está sujeita a eventuais alterações, de acordo com a evolução
epidemiológica e a consequente aplicação ou levantamento de restrições à participação presencial na Catequese
e nas Celebrações. Esperamos que tudo o que propomos se possa cumprir. Mas temos de ser cuidadosos, ao
mesmo tempo que nos confiamos à graça de Deus.

Para as crianças, enviamos um beijo, que é o ósculo da paz. Para os pais e familiares um abraço pascal, que nos dê
a todos a coragem de viver estes tempos, com a esperança da vida nova, que brota de Cristo vivo e ressuscitado.
Continuação de santo tempo pascal.

O Pároco e os catequistas do 4.º ano

Senhora da Hora, 14 de abril de 2021

