Educando o bom cristão e o honesto cidadão .

Prezado Pais e/ou Responsáveis,
O Colégio Juvenal de Carvalho tem a alegria de comunicar o início das inscrições para as
atividades catequéticas de 2021.
A Catequese em preparação à Eucaristia é parte essencial da vida cristã pois, em
continuidade com a caminhada de fé, que nasce no seio familiar, busca alimentar a vida de Amor a
Deus e os irmãos iniciada com o Batismo.
O Papa Francisco nos recorda ser “importante que as crianças se preparem bem para a
Primeira Comunhão e que todas elas a façam, porque é o primeiro passo da forte adesão a Cristo”
(Catequese Papal 04/02/14 – Vaticano, Roma).
Dessa forma, os catequizando terão encontros semanais que possibilitarão o conhecimento e
aprofundamento da Palavra de Deus, formação litúrgica, inserção gradativa na vida paroquial,
metodologia que favoreça a interação entre vida e fé, ações concretas de solidariedade, retiro e
preparação sacramental.

Informações importantes
1. Encontros:
Nossos encontros acontecerão semanalmente, sempre aos sábados, de 9h às 10h30.
2. Material:
Cada catequizando receberá um kit contendo:
a) Livro “Nossa Vida com Jesus” – Iniciação crista de inspiração catecumenal - Dinocese
de Joinille-SC
b) Bíblia – Pastoral
c) Camisa para os encontros
d) Camisa para a celebração
e) Mochila do catequizando
3. Inscrições:
As inscrições acontecerão de 16 a 21 de março.
Para inscrição:
a) O responsável deve preencher o formulário de inscrição disponível no link abaixo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkf294oyIS6k4IGfDtPEzsnJSSC7WPklQWzL
8u_3vZAGq84w/viewform?usp=sf_link
b) Efetivar pagamento da taxa de inscrição (selecionar forma de pagamento no
formulário).
4. Investimento:
O investimento será no valor de:
a)
R$ 430,00 (à vista, em espécie ou cartão)
b)
R$ 480,00 (em até 05 parcelas no cartão de crédito)
5. Reunião de pais:
Para melhor organização e diálogo com as famílias, realizaremos um encontro com os
pais/responsáveis no dia 12 de abril, às 19h, via plataforma Google Meet, com acesso
em: https://meet.google.com/oxr-iaxa-ary
6. Início da preparação:
Os encontros terão início dia 17 de abril. De forma presencial ou remota, conforme
legislação do Decreto Estadual vigente.
Fortaleza, 15 de março de 2021.
Rui Sousa
Pastoral
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