
 

 

Natal, 23 de fevereiro de 2023. 

 
“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). 

 

RETOMADA E INÍCIO DAS ATIVIDADES PASTORAIS 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis,  
 
O Colégio Marista de Natal comunica que as turmas da Catequese de Primeira Eucaristia (estudantes 

inscritos em 2022 e 2023), dos Amiguinhos de Champagnat, da Infância Missionária e da Crisma terão o início 
das suas atividades a partir do dia 27 de fevereiro, nos respectivos dias e horários de cada turma. 
Pontuamos, também, que na semana de 6 a 10 de março não teremos os nossos encontros, pois estaremos 
vivenciando a Semana Pastoral Marista. 

Na certeza da importância deste processo catequético na vida de nossos educandos e para reforçar 
nosso compromisso de evangelização e parceria junto às famílias, pedimos atenção dos senhores para o 
cronograma das nossas atividades que consta também nos calendários de atividade pedagógica. Além disso, 
reiterando a importância da frequência dos educandos nos encontros. 

Convidamos, ainda, as turmas da Primeira Eucaristia, da Crisma, dos Amiguinhos de Champagnat e da 
Infância Missionária (estudantes inscritos em 2023) para a missa de acolhida no dia 11 de março, às 18h, na 
Quadra Externa. 

Para as turmas iniciadas em 2022, teremos uma reunião com os senhores para apresentação da 
Celebração da Primeira Eucaristia. A reunião acontecerá no dia 03 de março, às 18h, no Teatro Ir. Chanel. 

 
Datas importantes para as turmas concluintes: 

• 15/04/2023 – Retiro  

• 24 a 28/04/2023 – Confissão 

• 29/04/2023 – Celebração da Primeira Eucaristia  
 

Para mais informações, estamos disponíveis através dos contatos: 
 
Telefone da Assessoria de Missão: 4009-5020 
 
E-mail: missão.natal@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 
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