PARÓQUIA DE SANTA MARIA DE CARREÇO
ANO CATEQUÉTICO 2021 | 2022
HORÁRIOS E LOCAIS
ANO

CATEQUISTA

HORÁRIOS

LOCAL

1º ano

Rosa Malheiro

16h00

2º e 3º ano

Filomena Leite

16h00

Salas de Catequese no Centro Paroquial Nossa
Senhora da Graça.

4º e 5º ano

Lisete Araújo

16h00

6º ano

Carlos Miguelote

16h00

7º e 8º ano

Goreti Traila

16h00

Adolescentes
Jovens

Rosa Malheiro
Rosa Esteves

16h00

Adolescentes
Jovens

Rosa Malheiro
Rosa Esteves

16h00

NOTA: No final das aulas de catequese, convida-se os
catequizandos, pais e/ou encarregados de educação a
participarem às 17h00 na celebração eucarística
vespertina na Igreja Paroquial

CAROS PAIS e/ou ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
A Catequese, uma forma privilegiada de anunciar Cristo e a esperança que Ele nos traz, deve ser sempre a primeira prioridade de
uma Paróquia. E deve influenciar e ser influenciada por toda a Comunidade. A Celebração Eucarística vespertina e/ou Dominical é
o barómetro que afere essa influência. Por isso ela é tão importante na caminhada de Fé de cada criança e suas famílias.
Por outro lado, vós tendes a honra, mas também a responsabilidade, de serdes os primeiros Catequistas dos vossos filhos ou
educandos. Sede cristãos por inteiro, adultos na Fé, responsáveis, cumpridores, empenhados, comprometidos com a comunidade
cristã a que pertenceis, para que os vossos filhos possam seguir o vosso exemplo e a nossa Paróquia cresça como célula da Igreja, nas suas gentes e nas suas estruturas físicas e pastorais. Só convosco conseguiremos transmitir às crianças e adolescentes a
Boa Nova de Jesus Cristo.
Pais e/ou Encarregados de Educação, Pároco, Catequistas, Organismos Paroquiais, povo cristão, todos juntos, temos de ser uma
verdadeira comunidade catequética, que, ao mesmo tempo, é educada e educa na Fé. Contamos convosco!
1. OBJECTIVOS GERAIS DO ITINERÁRIO CATEQUÉTICO
- Favorecer uma adesão global a Jesus Cristo e ao Plano Salvífico de Deus n’Ele revelado.
- Proporcionar o conhecimento cada vez mais aprofundado de Cristo e da Sua Mensagem.
- Iniciar para a vida cristã em Comunidade: Oração, Vida Sacramental e Litúrgica, Moral Cristã e Compromisso na Igreja e na Sociedade.
1.1. Valores orientadores
- Despertar para o valor da Eucaristia na Vida da Igreja.
- Considerar a Palavra de Deus como orientação de vida.
1.2. Atitudes
- Celebrar a Eucaristia com a participação da família ao Sábado, Domingo e Dias Santificados.
- Aprofundar o conhecimento Bíblico e Eucarístico nas Sessões de Catequese e outros encontros de formação.
- Viver e testemunhar a Eucaristia e a Palavra de Deus na própria vida.
1.3. Competências a desenvolver durante o percurso Catequético
- Empenho e responsabilidade
- Assiduidade e pontualidade (à Catequese e à Eucaristia Vespertina)
- Bom comportamento
- Boa relação interpessoal
2. CATEQUISTAS
Os Catequistas da Paróquia de Santa Maria de Carreço, são pessoas nomeadas pelo Pároco que, voluntariamente, se colocam ao
serviço da Comunidade com dedicação, competência e responsabilidade.

