
 

 
 

 
 

Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima 
Catequese 2018/2019 

 
9 de setembro, 10h - Reunião mensal de catequistas 
16 de setembro - Início da Catequese  
30 de setembro, 16h30 - Festa do Acolhimento - lanche partilhado 
30 de setembro, 19h - Missa com participação especial da Catequese  

Missa de compromisso das famílias da catequese e dos 
catequistas; entrega de catecismos aos novos catequizandos; 
apresentação das crianças que se preparam para o batismo 

14 de outubro, 10h - Reunião mensal de catequistas  
14 de outubro, 13h - Almoço de catequistas e respetivas famílias 
4 de novembro, 17h30 - Reunião de pais de todos os catecismos 

1º tempo em comum e 2º tempo separados por catecismos 
Preparação da Festa da Palavra com os pais do 4º catecismo 

4 de novembro, 19h - Missa com participação especial da Catequese 
Rito de admissão ao catecumenato 

11 de novembro, 10h - Reunião mensal de catequistas 
2 de dezembro, 10h - Reunião mensal de catequistas  
2 de dezembro, 17h30 - Confissões  
2 de dezembro, 19h - Missa com participação especial da Catequese 

Festa da Palavra (4º catecismo)  
5 de dezembro, 18h - Confissões  
16 de dezembro, 16h - Festa de Natal e lanche convívio 
 
6 de janeiro - Reinício da Catequese após férias de Natal 
6 de janeiro, 19h - Missa com participação especial da Catequese 
12 de janeiro, 21h30 - Noite de Oração orientada pelos catequistas  
13 de janeiro, 10h - Reunião mensal de catequistas 
 
 



 

3 de fevereiro, 19h - Missa com participação especial da Catequese 
10 de fevereiro, 10h - Reunião mensal de catequistas 
24 de fevereiro, 17h30 - Reunião de pais de todos os catecismos 
24 de fevereiro, 19h - Missa com participação especial da Catequese 

Celebração evocativa do Dia dos Pastorinhos  
3 de março - Não há catequese 
6 de março, 19h - Missa - Quarta-feira de Cinzas; início da Quaresma 

Não há sessão de catequese neste dia 
10 de março - Encontro Vicarial 
13 de março, 18h - Confissões  
17 de março, 10h - Reunião mensal de catequistas  
17 de março, 17h30 - Confissões 
7 de abril, 10h - Reunião mensal de catequistas  
7 de abril, 17h30 - Via Sacra orientada pelos grupos da Catequese 
7 de abril, 19h - Missa com participação especial da Catequese 

Rito de eleição dos catecúmenos 
 

24 de abril - Reinício da Catequese após férias da Páscoa 
28 de abril - Assembleia Diocesana de Catequistas - Sintra 
5 de maio, 19h - Missa com participação especial da Catequese 
12 de maio, 10h - Reunião mensal de catequistas 
19 de maio, 17h30 - Reunião de pais para preparação da Primeira 

Comunhão 
1 de junho - Retiro dos 5º e 6º catecismos. Ensaio para a Profissão de Fé. 
2 de junho, 19h - Missa com participação especial da Catequese 

Festa do Pai Nosso (2º catecismo) e da Avé Maria (1º catecismo) 
15 de junho, das 9h30 às 17h - Preparação e Ensaio para a Primeira 

Comunhão; Primeira Confissão (3º catecismo) 
16 de junho, 12h - Profissão de Fé (6º catecismo) 

Entrega solene do Credo (5º catecismo) 
20 de junho, 12h - Primeira Comunhão  
23 de junho, 10h - Reunião mensal de catequistas 

Encerramento do Ano Catequético 
 


