FICHA DE INSCRIÇÃO NA CATEQUESE
_____º ANO DE CATEQUESE / 201___-201___

Nome completo da criança: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Data de Nascimento da criança: ____ / ____ / ______ Endereço onde vive a criança? __________________
___________________________________________________ Código Postal: _________-_______________
Criança é Baptizada?

□ Sim □

Não

Paróquia ou Igreja de Baptismo: ____________________________________________________________
Data de Baptismo: ____ / ____ / ______ Nº de Assento: ____________ Nº de Folha: _________________
(entregar fotocópia da Cédula de Vida Cristã)
Encarregado de Educação? □ Mãe

□

Pai

□

Outro ______________________________________________

Nome Completo do PAI _________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________Telemóvel______________________

□ Casado Catolicamente. Onde? ______________________________________ Data: ____ / ____ / ______
□ Casado Civilmente □

Divorciado

□ Solteiro □ Outra situação, qual? ____________________

Nome Completo da Mãe ________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________Telemóvel______________________
Profissão ___________________________________

□ Casado Catolicamente. Onde? ______________________________________ Data: ____ / ____ / ______
□ Casado Civilmente □

Divorciado

□ Solteiro □ Outra situação, qual? ____________________

Tenho outros filhos? □ Sim □ Não | frequentam a catequese?

□ Sim □ Não

Nome ________________________________________________________________, _____ /_____/ _____
Nome ________________________________________________________________, _____ /_____/ _____
Observações: (registe algum pormenor de família, de saúde, de horários, que considere importante)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Pedimos que contribua com 15 € para as despesas de aquisição do catecismo
e outros materiais ao longo do ano. Obrigado.
Vire S.F.F.
Secretariado da Catequese: secretariado.catequese.spsje@gmail.com
Cartório Paroquial: cartorio@paroquiaspedroesjoao.pt | Tel. 21 466 18 19 / 21 468 51 93

Declaração de Compromisso
Eu __________________________________________________________, na qualidade de
encarregado(a) de educação de ____________________________________________________,
peço à Igreja a sua integração/continuação na catequese paroquial de São Pedro e São João do
Estoril, no ano pastoral de _____/_____.
Estou consciente de que a catequese, sendo responsabilidade da comunidade, começa em casa
pelo exemplo e ensinamento dos pais, que são os primeiros e principais educadores da fé, a quem
cabe o despertar religioso e o acompanhamento em todo o processo de crescimento na fé.
A adesão à catequese de iniciação pressupõe a adesão a Jesus Cristo; mas não se adere e não se
ama quem não se conhece, pelo que sem este primeiro anúncio feito na família a catequese não é
possível. Sendo crescimento e amadurecimento da fé, a catequese coloca a criança e o
adolescente numa relação íntima com o Senhor Jesus, ao longo de um processo que os leva até
ao Sacramento da Confirmação (Crisma). Nessa caminhada vai-se descobrindo progressivamente
o projecto de vida que Deus tem para cada um de nós, pelo que frequentar a catequese não se
reduz à «preparação» para festas de circunstâncias ou meramente sociais, nomeadamente
aquando da Primeira Comunhão ou da Profissão de Fé.
Passada a infância e adolescência, a Igreja convida cada crente, já com uma fé mais amadurecida,
a continuar a sua formação pela vida fora, nomeadamente com catequese de jovens e de adultos.

Assim, comprometo-me a que:
- A minha / o meu educanda(o) não falte e seja pontual às sessões e actividades;
- A estar a par da sua evolução na catequese;
- A tomar a iniciativa de contactar os catequistas e a fazer o devido acompanhamento do processo
catequético em casa;
- A participar juntamente com a minha/meu educanda(o) na Eucaristia dominical, dia do Senhor,
consciente de que toda a catequese se centra neste acontecimento;
- A participar nas reuniões de pais e encarregados de educação promovidas pela catequese;
- A providenciar o material mínimo requerido.
Assim, assino a presente declaração de compromisso, consciente da educação que pretendo para
a minha/o meu educanda(o).

_________________________________________________
____ / ____ / ______
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