
 

 
Natal, 23 de março 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). 

 

ENCONTRO COM OS PAIS 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis,  
 
A catequese de Primeira Eucaristia não é somente uma preparação para o Sacramento, mas um rico processo 

evangelizador que ajuda a inserção na vida da comunidade de fé, na relação com Deus e na vivência com o outro. “A 
infância constitui o tempo da primeira socialização, da educação humana e cristã na família, na escola e na comunidade. 
É preciso considerá-la como uma etapa decisiva para o futuro da fé, pois nela, através do Batismo e da educação familiar, 
a criança tem sua iniciação à vida cristã”. Com a catequese as crianças vivenciam a iniciação eucarística, por isso a 
Assessoria de Missão entende a importância da parceria família-pastoral e convida aos pais, avós e/ou outra pessoa 
responsável para participar de um encontro catequético que acontecerá no dia e horário da turma de seus filhos. 

 
TURMA DATA HORÁRIO/LOCAL 

TC1.1 – Belém 
Catequista: Josiane 

Segunda-feira 
27/03 

13h15 às 14h45- sala 101 

TC1.2 – Nazaré 
Catequista: Camilla 

Terça-feira 
28/03 

9h00 às 10h30 - Centro Cultural – Sala 
de Ballet 

TC1.3 – Jericó 
Catequista: Camilla 

Terça-feira 
28/03 

13h15 às 14h45 - sala 101 

TC1.4 – Betânia 
Catequista: Josiane 

Terça-feira 
28/03 

15h00 às 16h30 – sala 101 

TC1.5 – Jerusalém 
Catequista: Josiane 

Quarta-feira 
29/03 

9h00 às 10h30 - Centro Cultural – sala de 
teatro 

TC1.6 – Cafarnaum 
Catequista: Camilla 

Quarta-feira 
29/03 

13h15 às 14h45 – sala 101 

TC1.7 – Éfeso 
Catequista: Josiane 

Quarta-feira 
29/03 

15h00 às 16h30 – sala 101 

TC1.8 – Emaús 
Catequista: Camilla 

Sexta-feira 
31/03 

9h00 às 10h30 - Centro Cultural – sala de 
Ballet 

TC1.9 – Damasco 
Catequista: Camilla 

Sexta-feira 
31/03 

14h30 às 16h00 – sala 101 

 
Para mais informações, estamos disponíveis através dos contatos: 
 

Telefone da Assessoria de Missão: 4009-5020 
missão.natal@marista.edu.br 
 

Atenciosamente, 
 

 
 

 ______________________________________ 
Ir. Luiz André da Silva Pereira 

DIRETOR 
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