
 

Relatório de atividades da Catequese ano de 2017 

 

Iniciamos em janeiro com as inscrições e rematrículas para a catequese.  

No início de fevereiro tivemos um momento de formação para os catequistas no CPJ, Casa do Piá, onde 
o Ir. Thiago dirigiu esse momento. Também nos reunimos pra organizar o início da catequese. 

 



 

No dia 18 de fevereiro iniciamos a catequese com os pais e catequizandos na Igreja, com a Celebração 
do Envio, onde foram explicitados a importância dos pais na educação cristã dos filhos e também foi 
informado da gincana da Diocese onde teriam as três fases: 

-  Arrecadação de agasalhos; 

- Arrecadação de alimentos e; 

- Apresentação artística, cultural, pedagógica com tema livre para toda a comunidade. 



 

Como atitude concreta, no ano Mariano, incluímos em cada turma a capelinha de Nossa Senhora 
Aparecida visitando as casas dos catequizandos e incentivando a oração do terço em família.  

Em fevereiro e abril realizamos um mutirão para pintar as salas do centro pastoral. 



   

 

Em abril, é a Festa do nosso Padroeiro São Jorge, porém a comemoração aconteceu no dia 6 de maio 
com um momento de oração na igreja e confraternização no salão, pais, catequizandos, catequistas e 
comunidade em geral. 

Nessa data foi realizado o primeiro momento de reunião, formação e celebração com os pais e 
catequizandos onde também fizemos a entrega da 1ª etapa da gincana: foram arrecadados em média 1000 
peças entre roupas, calçados e cobertores que foram entregues para Dna Tereza Haitz da Pastoral Social 
que encaminha as famílias carentes. Esse momento foi registrado e divulgado no jornal da diocese e no 
jornal da cidade. 



 



 

 

 

Em maio, no mês de Maria, mobilizamos toda a catequese para apresentação dos vários títulos de Maria, 
isso aconteceu durante a missa das 19 horas do sábado. 



  

Em todas as campanhas que a Paróquia realizou, como as sobremesas, pizzas e pastel, a catequese 
colaborou com doação de ovos ou óleo além da doação de sobremesas bem como o incentivo a compra 
de pizzas, pastéis e sobremesas. Trabalho em unidade com as demais pastorais. 

No dia 27 de maio realizamos o retiro dos crismandos no CPJ, Casa do Piá. Momento único de 
espiritualidade e partilha. 

Dia 04 de junho – dia de Pentecostes - aconteceu a Celebração da Crisma. 

No dia 15 de junho, Corpus Christie, ajudamos na arrumação do tapete junto com as demais pastorais. 

  

 

Foi realizado no dia 24 de junho uma vivência integrativa no CPJ para os três primeiros tempos da 
Eucaristia. Um momento de espiritualidade e partilha. 



 

Em Julho mobilizamos as crianças para participarem da festa julina da Paróquia com a participação de 
todas as catequistas no auxílio aos brinquedos. 



 



 

Em setembro foi feita uma homenagem para o dia da Biblia (dia 30/09) na missa das 19 horas de sábado. 

 



A 2ª etapa da gincana: a arrecadação dos alimentos estão sendo feitos agora no mês de outubro e 
novembro, que também serão entregues à pastoral social. 

A 3ª etapa da gincana: apresentação ou momento de reflexão foi realizada uma reunião com os pais no 
dia 18/10/2017, onde contamos com a presença da Ir. Neide da Congregação Servas da Anunciação, 
abordando a importância da família na catequese à luz da nossa Mãe Maria. Terminando com um momento 
de espiritualidade e consagração à nossa Mãe Aparecida. 

No mês de outubro comemorativo aos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, demos ênfase a visita das 
capelinhas e a oração do terço bem como realizamos um momento de oração e formação entre 
catequistas. 

Dia 11/11 teremos o retiro para os catequizandos da Primeira Eucaristia no CPJ das 14:00 às 17:00hs; 

Nos dias 22,23 e 24 de novembro teremos o tríduo da primeira eucaristia, nestes dias os pais poderão se 
confessar; 

No dia 25 de novembro teremos a confissão somente para os catequizandos e após a confissão teremos 
o ensaio geral. 

No dia 26 de novembro teremos a primeira comunhão na missa das 10:00hs.  

Dia 02 de dezembro teremos o encerramento das atividades da catequese com uma celebração na igreja 
e em seguida partilha, confraternização de todos no salão paroquial. 





 


