Colégio do Amor de Deus - Cascais
Circular Nº390/3 outubro.2015

Assunto: Catequese
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. Cabe agora a cada um decidir. Lembrar apenas 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. O acompanhamento,
por parte dos pais, é indispensável, de outra forma não faz sentido.
A catequese para o 5º e 6º ano terá início no dia 19 de outubro. Poderão fazer as
inscrições dos vossos educandos até ao dia 16 de outubro. A inscrição deve ser devolvida
para o e-mail da pastoral (cad.pastoral@gmail.com) devidamente preenchida ou entregar a
inscrição impressa na secretaria."

Os alunos do Ensino Secundário poderão fazer a sua preparação para o Sacramento do
Crisma. Os horários disponíveis são os seguintes:

Catequista

horário

sala

ano

HORÁRIOS CATEQUESE_2015-16
6º ano

5º
Panorâmica 2

(profissão de fé)
Panorâmica 2

Panorâmica 1

sexta-feira
(16:30-17:15)

terça-feira

terça-feira

(13:15-14:00)

(13:15-14:00)

(16:30-17:15)

Luis Adeganha

Irmã Sa mi ra

Catarina/Clara

Ir. Ma ri a Jos é

terça-feira

10º ano/ Secundário
(Sacramento da Confirmação)

Panorâmica 2

a combinar

Irmã Helena

FICHA DE INSCRIÇÃO – 2015/2016
NOME ______________________________________________________________________________
ANO_____ TURMA:_____ DATA NASC___/___/_____
Batismo na Paróquia de_________________________________________________________________
Primeira Comunhão na Paróquia de _______________________________________________________
Nome e contacto do Encarregado de Educação: ______________________________________________
E-mail _____________________________________________tel.________________________________

ATENÇÃO.: É obrigatório o uso de catecismos.
Deverão informar se é necessário adquirir.
Catecismo 5º ano “Sereis o meu Povo”.
Catecismo 6º ano “Creio em Jesus Cristo”.
Adquire catecismo pelo colégio:

Data ___/___/___

Sim

⃝

Não

⃝

O Encarregado de Educação
________________________________

Todas as questões/dúvidas podem contactar-me através do e-mail: cad.pastoral@gmail.com
Com os melhores cumprimentos,

Luís Pedro Adeganha
(Coordenação de Pastoral CAD)

