
 

 

 

 

 

 

Comunicado nº 12−6|2021|Pastoral 
 

Assunto: Retiro da Catequese e Primeira Eucaristia. 

 

Taguatinga, 8  de junho de 2021. 

 

“O grão plantado na terra parece perdido; entretanto, nem mesmo seus 
pensamentos, nem as tempestades, nem o inverno conseguem destruí-lo.  
No seu tempo, ele germina, cresce e produz fruto…  

Da mesma maneira, o grão semeado com amor e paciência pelo bom educador 
no coração do jovem terminará por germinar e dar fruto no seu tempo.” 

(São Marcelino Champagnat) 

Senhores pais, e/ou responsáveis, 

 

Saudações Maristas! 

 

Estamos chegando à reta final de uma linda caminhada em preparação para o Sacramento da Primeira 
Eucaristia dos nossos catequizandos. Além dos encontros semanais, haverá momentos especiais em preparação 
para este dia tão aguardado. Segue o cronograma: 

 

 Retiro remoto em preparação à Primeira Eucaristia: 12/6 (sábado), das 8h às 12h, com o tema:                       
“A alegria do Senhor é nossa força!” e Lema: “Jesus é o meu alimento desde agora e sempre será!”. 
Link de acesso: https://bit.ly/3cqfpFR. 

 Sacramento da reconciliação (confissão): 24/6 (quinta-feira), às 15h, no Colégio Marista 
Champagnat. 

 Celebração da Primeira Eucaristia: 26/6 (sábado), às 10h, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima – 
Taguatinga Sul.  

 
  Para o retiro, no dia 12/6, será preparado um kit para cada catequizando, com itens que serão utilizados 
durante os momentos e nas dinâmicas. Solicitamos aos responsáveis que venham ao colégio, nos dias 10 ou 11/6, 
das 8 às 17h, para buscar o kit do estudante. 

 
  Para a confissão, no dia 24/6, dividiremos os catequizandos em dois grupos. Neste dia, as famílias estarão 
convidadas a virem ao colégio, no mesmo horário que o estudante, para fazerem os registros fotográficos com a 
empresa G3. Após a confissão, o catequizando receberá a camiseta que será utilizada na Celebração da Primeira 
Eucaristia. Para os registros fotográficos, o catequizando deverá vir de calça jeans e camiseta vestimentas que 
deverão ser utilizadas no dia da Celebração Sacramental. 

 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3cqfpFR


 
 
 
 
 
 

Seguem os grupos divididos: 

 

Grupo 1 – 15h Grupo 2 – 15h30 

1. Amanda Stefani Diogo 1. João Marcelo Guedes dos Santos 

2. Ana Cecília Soares Feitosa  2. João Pedro Souza Silva 

3. Ana Clara Gonçalves Rodrigues 3. Luara Lourdes Gallon Ribeiro 

4. Ana Flávia Rodrigues Leal 4. Letícia Ribeiro de Almeida 

5. Arthur Lobo de Castro 5. Lucas Maciel de Oliveira 

6. Arthur Silva Cordeiro 6. Manuela Rodrigues Morgado 

7. Ayra Valentina Ferreira (turma de 2018) 7. Maria Eduarda Fernandes Lima 

8. Breno Alves de Mello Brito 8. Matheus Rodrigues Campos 

9. Carlos Eduardo Cipriani 9. Melissa Saenger Vieira 

10. Clara Pereira Ornelas 10. Paulo Maurício Mota de Camargos 

11. Emilly Silva Tavares Reis 11. Rafael Vasconcelos Mota (turma de 2018) 

12. Igor Ferraz Mota 12. Sophia Lagares Pessoa Gontijo 

13. Isabela Oliveira Machado 13. Valentina Filizola Salmito Ramos 

14. Isadora Reis Cristalda 14. Vítor Alves Levi 

 

Para a Celebração da Primeira Eucaristia, no dia 26/6, às 10h, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, 
reforçamos para que as famílias adotem os cuidados e as medidas necessárias de prevenção ao coronavírus.                  
A paróquia recomenda até cinco pessoas que residem na mesma casa a ocuparem um banco da igreja e apenas 
duas pessoas de lares diferentes a ocuparem o mesmo banco, respeitando, assim, as normas de distanciamento. 
Pedimos às pessoas do grupo de risco e aos com suspeita de ter contraído coronavírus que fiquem em casa. A 
celebração será transmitida por meio do YouTube da paróquia, no link: 
https://www.youtube.com/channel/UCSI_dEMd-9pqYzcucHgOI-A. 

Até este esperado dia, pedimos às famílias um esforço para a vivência em oração e a participação das santas 
missas, dentro das possibilidades e realidades de cada família, para fomentar a vivência da fé e da unidade entre 
todos, principalmente na preparação dos catequizandos. 

 

Para outros esclarecimentos, estou à disposição nos seguintes canais: 

E-mail: krosado@marista.edu.br  

Telefone: (61) 2191-1548 
 
 

Fraternamente, 
 
 
 
 

Katia Milagre Rosado     
Assessora de Missão 
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