
 

 

A Catequese Paroquial - Correio Pastoral de 5 de 
Setembro 

Amigos: 

Estou a escrever-vos para vos dar notícias e pedir a vossa atenção para a 
nossa Catequese Paroquial. 

Como sabeis, a Catequese é dever e missão primeira dos pais na iniciação 
cristã dos seus filhos. 

Mas a Comunidade Paroquial procura também proporcionar aos pais uma 
ajuda através da Catequese Paroquial. 

A Catequese Paroquial é uma actividade muito importante, estruturante 
mesmo, da nossa Vida Paroquial. 

E é importante que o grande esforço que fazemos para procurar ter uma 
Catequese com qualidade seja o mais aproveitado possível por todos. 

É muito importante cuidar da vida da fé dos vossos filhos, quando 
crianças e sobretudo na adolescência. 

É nesse sentido que estou a escrever-vos. 

Para inscreverem os vossos filhos na Catequese. 

Para desafiarem outros (amigos e conhecidos) a fazê-lo também. 

Mesmo que já tenham catequese no local onde estudam é sempre muito 
importante a ligação à paróquia: a escola passa: a paróquia fica… 

A nossa Catequese Paroquial está dividida em duas etapas. 



A primeira, do 1º ao 6º ano, termina com a Profissão de Fé. 

A segunda, do 7º ano em diante, gira em torno do Crisma (que ocorre por 
volta do 8º ou 9º ano), tendo em vista a sua preparação e a continuidade do 
compromisso assumido com a Comunidade. 

Para procederem à inscrição (ou renovação de matrícula) devem ir ao site 
da paróquia (www.paroquiansrfatima.com) ou então usar directamente o 
link https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd_YCE20OXE1C8Nbh…/viewform (n
o caso de se tratar de uma inscrição) ou o 
link https://docs.google.com/…/1FAIpQLSezldEPj3IMnSRura…/viewform (no 
caso de se tratar de uma renovação de inscrição ou de uma passagem 
para o 7º ano) 

Em tempos de pandemia, no final do passado ano pastoral, fomos obrigados, 
com o confinamento, a procurar respostas que passaram sobretudo pelas 
sessões on line e por um maior contacto pessoal com os pais e crianças e 
adolescentes. 

Isso significou um acrescido esforço para os nossos catequistas que desde já 
todos temos de agradecer reconhecidamente (não é nada fácil a sua missão, 
não só pela exigência de uma adequada transmissão e educação na fé, mas 
também pelo que ela implica de disponibilidade semanal). 

Nunca é demais agradecer o esforço e a generosidade dos nossos catequistas! 

Apesar do muito que conseguimos fazer o ano passado, em situação tão 
limitada, todos reconhecemos que nada substitui a catequese presencial! 

Neste início do novo ano pastoral vamos, por isso, recomeçar a Catequese 
Paroquial procurando que ela seja sobretudo presencial. 

Nesse sentido, remodelámos os nossos espaços e procedimentos. 

As salas de catequese estão arranjadas de maneira a receber as crianças e 
adolescentes respeitando as normas de segurança das autoridades de saúde: 
está garantido o distanciamento social de 1,5m entre todas as crianças e 
adolescentes e respectivo catequista. 

Também vai ser obrigatório o uso de máscara por parte de todos. 

Á entrada e à saída para as salas de catequese estará disponível 
um dispositivo para desinfecção das mãos. 

A entrada para o Centro Paroquial será feita pela porta habitual (porta 3) e a 
saída pela porta da Residência Paroquial, de maneira a evitar o cruzamento de 
pessoas. 

Temos, pois, criadas as condições para podermos iniciar a nossa Catequese. 

http://www.paroquiansrfatima.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_YCE20OXE1C8Nbh_im8y_ZS2k5fYnD4ybTmENbQM9RtZiMw/viewform?fbclid=IwAR1zHz6PIMRw7H76AL1h_DHnywNBMagApiHqvcr4mg8g_yNRptV6TQDnVx4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezldEPj3IMnSRuraE1mepNYGGg--WSrmdP41hTHVptaOCI3g/viewform?fbclid=IwAR10diy5_xTxqilm-TXuzazqf7F4xlROgeN-CrVbuexZpPO6VEm9WbWFZ88


A Catequese dos Adolescentes (a partir do 7º ano inclusive) e dos Jovens 
iniciar-se-á no dia 20 de Setembro, às 17.30h, para os que têm catequese 
ao Domingo (Os que têm catequese à 4ªfeira iniciarão a catequese no dia 
23 e os que têm catequese ao Sábado iniciá-la-ão no dia 19, às 15h). 

A Catequese das crianças (1º ao 6º ano, inclusive) inicia-se no dia 27 de 
Setembro, às 17.30h, para os que têm catequese ao Domingo (Os que têm 
catequese à 4ª feira começarão a catequese no dia 30, às 18h, e os que têm 
catequese ao sábado iniciá-la-ão no dia 26, às 15h). 

A pandemia obriga-nos também a outros procedimentos no que respeita à 
Eucaristia. 

Não há verdadeira iniciação cristã sem participação activa na Eucaristia! 

Os que têm catequese à 4ªfeira e ao sábado deverão participar na Missa 
semanal juntamente com os pais. 

E o mesmo sucede com os que têm catequese ao Domingo! 

Por causa da pandemia, não é possível ter as crianças todas juntas. 

Elas deverão participar na missa junto com os pais. 

Assim, e tendo em vista sobretudo a possibilidade de os pais organizarem a 
sua vida para os poderem acompanhar na Missa, a partir de Outubro iremos 
ter mais uma celebração dominical da Eucaristia, às 16.30h. 

Os pais terão assim à sua escolha a possibilidade de virem à missa às 16.30h 
com os seus filhos e deixá-los depois para a catequese, que começa às 
17.30h e termina às 18.45h, ou então trazerem os seus filhos à catequese às 
17.30h e estarem presentes no final da catequese, às 18.45h, para depois 
participarem com eles na missa das 19h. 

Enviei esta mensagem, já longa, para todos porque ela diz respeito a toda a 
Comunidade. 

Não consegui ser mais sintético. 

Peço desculpa. 

Abraço amigo para todos! 

 


