
 

 
Natal, 04 de março de 2022. 

 
“Deus não olha para a grandeza das obras que fazemos, 
mas o amor com que as fazemos.”  

São Marcelino Champagnat 

 

INÍCIO DAS ATIVIDADES PASTORAIS 2022 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis,  

Comunicamos que as Atividades Pastorais dos grupos inscritos no ano 2022 iniciarão na semana do dia 
07 a 11/03, nos respectivos dias e horários de cada turma, conforme inscrição. Para isso, seguem algumas 
informações importantes: 

 Os participantes dos grupos Amiguinhos de Champagnat e Infância Missionária terão 15 minutos 
para o lanche antes de começar o encontro, sobretudo, os que estudam no turno matutino. Pedimos que os 
pais se organizem para garantir o lanche dos seus filhos. A Assessoria de Missão se dispõe a conduzir os 
participantes do grupo Amiguinhos de Champagnat, buscando os alunos do matutino no Cantinho da Alegria, 
após sua aula, e levando para a aula os do vespertino, após o encontro. 

Serão realizadas missas de acolhida para cada grupo durante os sábados do mês de março, abertas à 
participação das famílias. Os grupos iniciados em 2021 também estão convidados a participar. Na missa 
reservada ao grupo da Primeira Eucaristia, realizaremos o Rito de Passagem para o Segundo Momento dos 
catequizandos das turmas 2021-2022. 

 A seguir, disponibilizamos o quadro com cada uma das datas, horário e local das referidas missas: 

 

Para mais informações, estamos disponíveis através dos contatos: 
 
Telefone da Assessoria de Missão: 4009-5020 / 4009-5034 
 
Ir. Leonardo Stoch (Assessor de Missão) 
lstoch@marista.edu.br 
 

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

___________________________________ 
Ir. Leonardo Stoch de Faria 

Assessor de Missão 
 
 
 

_______________________________ 
Ir. Luiz André da Silva Pereira 

DIRETOR 

 

 

 
 

Grupos Dia Local Horário 

Amiguinhos e Infância Missionária 12/03 Capela 17h 

Crisma, PJM e VEM – Turmas 2021 e 2022 19/03 Capela 17h 

Primeira Eucaristia – Turmas 2021 e 2022 26/03 Quadra externa 17h 
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