
 

 
Natal, 02 de fevereiro de 2021. 

 
“A catequese é um aprendizado dinâmico da vida cristã (…) vai além do 
ensino, ela põe em prática a dinâmica do encontro com Jesus Cristo (…) ela 
educa para a vida de comunidade.”  

(Doc. CNBB 84 – 40). 

 
INÍCIO DA CATEQUESE 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 
Durante a infância, a relação que a criança adquire com Jesus Cristo depende profundamente da relação que sua 

família tem com Deus e com a Igreja. A família desempenha um papel muito importante na vida da criança: motivar a sua 
fé e a sua vida de oração. 

Sendo assim, nas famílias que conscientemente trazem os seus filhos à catequese, os pequeninos começam a 
entender por que DEUS é importante para a sua vida, sobretudo através do testemunho de vida dos pais e da partilha da 
Eucaristia dominical na missa. 

Na certeza da importância desse processo catequético na vida de nossos educandos, pedimos atenção para as 
datas de retorno dos encontros catequéticos e reunião de pais: 

 

22/02 Reunião de Pais para as turmas iniciadas em 2020 (on-line) 
 

18h Plataforma Teams 

23/02 
Reunião de Pais para as turmas iniciadas em 2018 e 2019 

que farão a 1ª Eucaristia em abril/2021 
 

18h Plataforma Teams 

02, 03 e 04 de março 

Início dos encontros do I Momento para as turmas iniciadas 
on-line em 2020 nos respectivos dias e horários em que 

foram inscritos. 
 

Catequista: Josiane Costa 

02,03 e 04 de março 

Início dos encontros do II Momento para as turmas iniciadas 
em 2019 nos respectivos dias e horários em que foram 

inscritos. 
 

Catequista: Camilla Neves 

 
Retornaremos com os encontros de forma presencial. 

Portanto, solicitamos a confirmação da permanência do catequizando em sua respectiva turma ou, em caso de 
solicitação de transferência, que seja mantida a comunicação através dos contatos: 

 
Telefone: 4009-5020 
 
Maria Josiane (Agente de Pastoral– Catequista) 
mjcosta@marista.edu.br 
 
Ir. Leonardo Stoch (Coordenador de Pastoral) 
lstoch@marista.edu.br 
 
Camilla Neves (Agente de Pastoral– Catequista) 
cdneves@marista.edu.br 
 

Que, a exemplo da Sagrada Família, caminhemos rumo à realização do Reino de Deus aqui na Terra.  
 

Atenciosamente, 
 

 
 

IR. JOSÉ DE ASSIS ELIAS DE BRITO 
DIRETOR 
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