
 

 

 

 

 

Comunicado nº 7–3/2021/PASTORAL  

 

Taguatinga, 11 de março de 2021.  

 

“Toda geração deveria pensar em como transmitir seus saberes 
e seus valores à geração futura, pois é através da educação que 
o ser humano alcança o seu potencial máximo e se torna um ser 
consciente, livre e responsável." (Papa Francisco.) 

Senhores pais e/ou responsáveis,  

 

Saudações Maristas!  

 

Estamos no tempo litúrgico da Quaresma e somos convidados a um momento de intensa reflexão e revisão 
de nossas vidas. Trilhar o caminho de Jesus, em sua paixão, morte e ressurreição, é o que nos propõe este “tempo 
favorável”. “Precisamos vencer a pandemia e nós o faremos à medida em que formos capazes de superar as divisões 
e nos unirmos em torno da vida. Como indiquei na recente Encíclica Fratelli tutti, ‘passada a crise sanitária, a pior 
reação seria cair ainda mais num consumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta’ (n. 35). Para que 
isso não ocorra, a Quaresma nos é de grande auxílio, pois nos chama à conversão através da oração, do jejum e da 
esmola” (Mensagem do Papa Francisco por ocasião da CFE2021). 

Neste espírito e com o coração repleto de esperança na ressurreição de Jesus e em dias melhores, 
queremos dar andamento no caminho percorrido até aqui com os nossos catequizandos que, apesar dos desafios 
iminentes, trilharam um caminho de formação e vivência na fé, em preparação para receberem o sacramento da 
Primeira Eucaristia.  

Como já é do conhecimento dos senhores, nosso último encontro de catequese foi no dia 20/11/2020. 
Dando prosseguimento à preparação para a Celebração de Primeira Eucaristia, comunicamos as seguintes datas: 

− Retiro de Preparação para a Primeira Eucaristia: 20/3, das 8h às 12h, pela plataforma Teams;  

− Encontro de retomada e preparação para a Primeira Eucaristia: 26/3, às 9h (Turma 3) e 14h (Turma 4), pela 
plataforma Teams. 

− Ensaio para a Primeira Eucaristia: 9/4 as 10h, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima. 

− Confissões: 8/4, às 16h, no Colégio Marista Champagnat Taguatinga. 

− Celebração da Primeira Eucaristia: 10/4, às 10h, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima. 

Na certeza de podermos contar, não só com a parceria, mas com a participação e acompanhamento deste 
processo de educação na fé de nossas crianças, adolescentes e jovens, agradecemos. 

 

 

 

 
Atenciosamente, 

Katia Milagres Rosado 
Assessora de Pastoral 


