
  C o l é g i o   d o   A m o r   d e   D e u s   -   C a s c a i s 
Circular 343/3 Setembro 2019 

Assunto: Catequese 2º ciclo 

Caros Pais e Encarregados de Educação, 

Vamos dar início a mais um ano de Catequese. O convite para participar nos encontros de 

catequese é feito a todos os alunos. Gostaríamos de reforçar que a catequese, mais do que 

ensinar conteúdos ou orações, é uma partilha de vida, é uma experiencia de fé, é um momento 

de encontro com Jesus Cristo, com a ajuda do catequista. Entendemos, igualmente, a 

catequese como um momento de compromisso concreto, com base nos valores cristãos da 

solidariedade e da atenção ao outro, tal como nos ensina o Evangelho. O acompanhamento 

por parte dos pais, é indispensável, de outra forma não faz sentido.  

No que se refere aos catecismos, vamos usar os dos anos anteriores, por isso, não é 

preciso comprar. Pedimos, apenas, a colaboração de 5 euros, por aluno, para os materiais 

que forem sendo necessários ao longo do ano. Esse valor deve ser dado ao catequista que 

acompanhar os vossos filhos.   

Teremos um encontro para todos os pais dos alunos da catequese (5º e 6º ano) no dia 29 

de outubro às 19h na Sala de Nossa Senhora.  

A festa da profissão de fé (6º ano) será o dia 09 de maio às 15 horas.  

A catequese para o 5º e 6º ano terá início no dia 7 de outubro. Poderão fazer as 

inscrições dos vossos educandos até ao dia 4 de outubro.  

O 5º ano terá catequese à segunda-feira ou quinta-feira das 13:15 às 14h (os alunos escolhem um 

dos dias). 

O 6º ano terá catequese à segunda-feira ou terça-feira das 13:15 às 14h (os alunos escolhem um 

dos dias). 

Todas as inscrições devem ser feitas online através do link 

https://forms.gle/zcqn5PowiBdvSBtD6 

Todas as dúvidas devem ser enviadas para pastoral@cad.edu.pt.

Pe. Luís Adeganha (Coordenação de Pastoral CAD) 
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