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Catequese Familiar
11 de junho de 2016
A Pastoral catequética da

nossas famílias. Todos os

Missa da
catequese

Capela Nossa Senhora de

pais estão convidados a



Fátima promove no próximo

participar. Para as crianças,

dia 11 de junho, após a missa

haverá oficinas de pintura e

da catequese, o encontro da

outras atividades no Centro

catequese

Catequético.

familiar,

para

Participe!

tratar de temas essenciais

Nossas famílias precisam

para as famílias cristãs. Neste

estar mais próximas de

primeiro dia, será abordada a

Deus!

Missa da catequese

09 / JULHO – Entrega da
Cruz – 5.ª etapa

A missa da catequese se

Que

constitui como um momento

deixem de ser obrigação e

propício e de aproximação

se

dos catequizandos e de seus

Vamos participar da missa

pais com os catequistas e

por amor, por gratidão, por

também com a Santa Igreja.

fé e devoção.

Através da Santa Missa, nos

Em cada celebração, haverá

tornamos

uma

de

nossas
tornem

festa

celebrações
necessidade.

de

conforme

estão empenhados para fazer

Arquidiocese de Curitiba e

desta missa uma celebração

indicada logo ao lado.

crianças e adolescentes.

Nestas
Entrega,

proposto

celebrações
os

pais

pela

de
são

Precisamos fazer da Missa

convidados a participar e

um

real

entregar a seus filhos o

encontro com Deus, pois

respectivo símbolo para sua

quanto mais o conhecemos,

etapa.

momento

mais o amamos!

de

13 / AGOSTO – Entrega do
Pai Nosso – 2ª etapa e dia
dos Pais
27 / AGOSTO – Dia dos
Catequistas
10 / SETEMBRO – Entrega
da Bíblia – 1ª etapa

Entrega,

amor. Todos os catequistas

mais voltada para nossas

CRONOGRAMA
2016
11 / JUNHO – Entrega do
Anjo - Catequese infantil

importância da bênção em

comunidade

No dia da Entrega de sua
turma, chegar às 16h30min

08 / OUTUBRO – Entrega
do Creio – 3.ª etapa
12 / NOVEMBRO – Entrega
das Bem Aventuranças – 4.ª
etapa
10 / DEZEMBRO – Missa
de
encerramento
da
catequese

