ALGUMAS CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES
- A catequese começa na idade do 1º ano de escolaridade (com 6 anos).
- Para receber o Batismo, a Primeira Comunhão ou o Crisma e também para celebrar a Profissão de Fé será necessário frequentar a
catequese durante 3 anos completos. Se houver motivos que aconselhem uma excepção será preciso o esclarecimento e a aprovação
dos Padres.
- As crianças ou jovens que frequentaram a catequese noutras paróquias ou colégios deverão apresentar uma declaração da paróquia
ou centro escolar. As aulas de Religião e Moral Católica não equivalem a catequese.
- A catequese é uma colaboração com a educação cristã das crianças e jovens, responsabilidade que os pais assumiram no dia do
Batismo dos seus filhos. Daí que seja imprescindível a preocupação e o acompanhamento dos pais e familiares na catequese dos seus
filhos. De modo especial nos seguintes aspectos:
- Participação na Missa Dominical e nas Festas Religiosas.
- Compromisso de assiduidade e pontualidade na catequese.
- Boa comunicação com os catequistas e os padres.
- Incentivar os filhos a participar nas actividades propostas dentro e fora do horário da catequese.
- Ao longo do ano serão propostas diferentes actividades para as crianças e jovens da catequese, dentro e fora do horário da catequese.
Destacamos entre elas:
- 4º a 10º: os retiros de preparação para as Festas da Catequese, os Encontros Tagaste (ambas atividades de fim de semana), o
Acampamento Tagaste (8 dias no final de agosto-início de setembro).
- (Para todos): Encerramento da Catequese, Coro de crianças, Grupo de Acólitos (só quem tiver recebido a primeira comunhão),
etc...
- Colaboração económica com a catequese: A todas as crianças e jovens que frequentam a nossa catequese é pedida uma colaboração
económica de 10€ (8€ para os irmãos), na qual estão incluídas todas as despesas da catequese ordinária (catecismo, material escolar,
fotocopias, colaboração com a manutenção do Salão Paroquial...). Despesas extraordinárias (não incluídas nos 10€) são a participação
nas atividades propostas: (Retiros, Encontros, Acampamentos, Encerramento da catequese se fora da paróquia...) e as despesas
extraordinarias das Festas da Catequese (Pai Nosso - 2º Ano; Primeira Comunhão; Festa da Palavra - 4º Ano; Profissão de Fé; Crisma)

Esta autorização deve ser preenchida e assinada para todas as crianças e jovens da catequese
(Recortar e entregar preenchido no momento da inscrição)
AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
CATEQUESE 2017-2018
PARÓQUIA DE SANTA IRIA DE AZÓIA
COMUNIDADE DE SANTA IRIA
SÁBADO

DOMINGO

ANO DA CATEQUESE
PARA O QUAL SE INSCREVE

COMUNIDADE DA PORTELA
MANHÃ

TARDE

HORÁRIO: Das _____ às _____

Eu _________________________________________________________________________________________,
encarregado de educação de _____________________________________________________________________,
1. AUTORIZO / NÃO AUTORIZO (risque a errada) a sua saída da sala da catequese sem acompanhamento.
Caso “não autorizar”, o catecúmeno será acompanhado sempre pelo pai, mãe ou por (nome e parentesco):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. AUTORIZO / NÃO AUTORIZO (risque a errada) a publicação de fotografias do menor acima nomeado:
Na Folha Paroquial Toma e Lê:

Na página de Facebook da Paróquia (facebook.com/paroquiasantairia):

DECLARO que tomei conhecimento de todas estas informações e CONCORDO com elas, e comprometo-me a
colaborar com o bom funcionamento da catequese e no acompanhamento do meu filho/a.
Donativo Catequese

Assinatura do encarregado de educação:

10€……………
8€ (Irmão)……

Data: ___ / ___ / ___________

Recebi (Catequista)

