Tira dúvidas
CATEQUESE PAROQUIAL
Ficha de pré-inscrição

Nome da Criança: ________________________
_______________________________________
Data de Nascimento: _____/_____/ 20_______
Morada_________________________________
_______________________________________

Pai: ____________________________________
_______________________________________
Tel: ____________________________________
e-mail: _________________________________

Mãe: ___________________________________
_______________________________________
Tel: ____________________________________

Qual é a altura certa para entrar na
Catequese?
Aos seis anos de idade, quando se entra
para o primeiro ano escolar.

Olá,
Eu sou Jesus,
o teu melhor amigo!

O meu filho já tem 9 anos. Ainda se pode
inscrever na Catequese?
Claro. Neste caso, integrará um grupo com
idade aproximada à sua.
O meu filho ainda não é batizado…
Inscreva-o à mesma na Catequese.
Neste caso, ele será batizado no ano em
que fizer a Primeira Comunhão.
Vai ser difícil encontrar um dia livre!
Haverá vários grupos para que ele possa
escolher:
– quarta-feira às 18h30;
– sábado às 10h00, 11h15 e 15h00.
Quero inscrever o meu filho.
O que devo fazer?
Preencha a ficha de pré-inscrição anexa
e entregue-a na Secretaria da Igreja.
Jesus espera por ti!

e-mail: _________________________________

Paróquia S. Miguel de Queijas
R. João XXI, n.º 21 – 2790-370 QUEIJAS
paroquia.queijas@gmail.com
www.paroquiaqueijas.net

Vem!
Esperamos por ti
na Catequese!

Olá amiguinho/a

Caros Pais

Cada dia que passa olho para ti
e fico muito contente.

Os vossos filhos são a razão da vossa
alegria e da vossa esperança.

Vejo-te crescer; estás mais alto;
és já uma criança capaz de assumir
responsabilidades…

Sabemos que as vossas preocupações
se resumem num único objetivo que
eles sejam felizes.
Este é, também, o grande projeto
de Deus para que cada um de nós
alcance a verdadeira felicidade.
E a grande proposta de felicidade
foi-nos comunicada por Jesus Cristo.

E Eu, que gosto tanto de ti,
quero que também cresças no teu coração;
quero que cada dia tu sejas melhor.
Quero que o Meu amor
te encha por dentro
e quero fazer contigo uma amizade
que irá crescendo à medida
que Me vais conhecendo melhor.

Olha, Jesus,
eu também Te quero aqui,
bem juntinho ao meu coração.
É por isso que eu vou pedir ao pai e à mãe
que me inscrevam na Catequese...

E como será isso?
Tenho um convite para ti!
Pede aos teus pais que te venham inscrever
na Catequese da nossa Paróquia,
onde alguém, que já é também meu amigo
e que Eu convidei, vai falar-te de Mim
e a outros meninos e meninas como tu.
Vais ver que nos vamos tornar grandes
amigos inseparáveis.

Sabes, Rita,
qualquer dia também vou fazer
a Primeira Comunhão, como tu.
Ainda bem que os meus pais
me quiseram inscrever
na Catequese.

Fico à tua espera!
Teu Amigo,

Jesus

Por isso, a aposta que fazeis na
educação dos vossos filhos não pode
deixar de lado a formação cristã.
Esta formação compete-vos a vós, pais,
mas é muito importante
que as crianças, em grupo, façam
a sua própria experiência de Deus.
É esta a missão da Catequese
paroquial, que está à vossa disposição
para vos ajudar nesta tarefa de educar,
formar e sobretudo, transmitir
os valores do Evangelho.
No verso, segue uma ficha para
pré-inscrição do vosso filho/filha.
Podereis entregá-la na Secretaria
da Igreja e esclarecer qualquer dúvida.
Muito obrigado!
P.e Alexandre Santos
(Pároco de Queijas)

“A finalidade da Catequese é colocar as pessoas em comunhão e em intimidade com Jesus Cristo.” (S. João Paulo II)

