
 

 
Natal, 06 de março de 2023. 

 
“A Eucaristia é o centro da vida, é o seu sustento, é a sua fonte.  

É como o eixo sobre o qual se sustenta e gira toda a vida cristã.”  
(Pe. Júlio Maria de Lombarde) 

 

CELEBRAÇÃO DA PRIMEIRA EUCARISTIA 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 
 
A Celebração da Primeira Eucaristia é um momento essencial do itinerário de educação da fé cristã das 

crianças e de suas famílias. Desse modo, com grande alegria, partilhamos, com todos vocês, as informações 
relativas à Celebração e às suas atividades decorrentes:  
 

Data do retiro: 15 de abril de 2023. 
Horário:  
08h – 11h30: São Pedro, São Mateus, São Simão e São Tiago. 
14h – 17h30: São Felipe, São Judas Tadeu, Santo André, São João e São Tomé. 
Local: Colégio Marista de Natal. 

 

Data da Confissão: 24 a 28 de abril de 2023 (cada turma no respectivo dia e horário de encontro). 
Local: Capela do Colégio Marista de Natal. 

 

PRIMEIRA CELEBRAÇÃO: 29 de abril de 2023 (Sábado). 
Horário: 16h. 
Turmas: São Pedro, São Mateus, São Simão e São Tiago. 
Local: Quadra Externa do Colégio Marista de Natal. 
 
Chegada das crianças: 14h30.  
Concentração no teatro: 15h40. 

 

SEGUNDA CELEBRAÇÃO: 29 de abril de 2023 (Sábado). 
Horário: 19h. 
Turmas: São Felipe, São Judas Tadeu, Santo André, São João e São Tomé. 
Local: Quadra Externa do Colégio Marista de Natal. 
 
Chegada das crianças: 18h. 
Concentração no teatro: 18h. 

 
Orientações e encaminhamentos:  

− No dia da celebração, os catequizandos deverão chegar à escola mais cedo para organizações 
práticas e registros fotográficos. 

− Os catequizandos deverão dirigir-se para o Teatro, antes da Celebração, para o momento de 
concentração e organização da procissão de entrada. Nesse momento, os pais e demais familiares 
deverão acomodar-se na arquibancada ou na quadra (em caso de necessidade especial). 

− A taxa de contribuição é no valor correspondente a R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), com 
pagamento em 2 parcelas de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais). A geração dos boletos 
terá vencimento para os dias 20/03 e 20/04. Esta contribuição refere-se aos serviços de camiseta, 
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livretos, vela, lembrança, certificado, banda, ornamentação, iluminação e infraestrutura da celebração 
e do retiro. 

− A vestimenta para a celebração será composta por: camiseta, calça/saia branca, sapato/sandália 
(preto ou branco). 

− As camisas serão confeccionadas pela loja Zipoo. Por isso, informamos que os responsáveis por cada 
catequizando deverão entrar em contato com a loja para tratar sobre os tamanhos das camisas 
(contato: 84 99933-1675). 

a) Prova das camisas (Zipoo): de 13 a 31 de março.  

− As fotos serão de exclusiva responsabilidade das famílias, que poderão contratar a equipe 
Yearbooknatal diretamente com a empresa (contato: 84 99857-0801 – Ana Karla). 

− Os ensaios para a celebração acontecerão conforme o respectivo dia e horário de encontro de cada 
turma, durante os meses de março e abril. 

 
Para mais informações, estamos disponíveis por meio dos seguintes contatos: 
 
Telefone: 4009-5020 
Ir. Leonardo Stoch (Assessor de Missão) 
lstoch@marista.edu.br 

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

 
 

Atenciosamente, 
 

 
 
 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 

 
 
 


