
 

“Quando tomamos e comemos aquele pão, nós somos associados com a vida de 
Jesus, entramos em comunhão com Ele, nos empenhamos em realizar a comunhão 

entre nós, a transformar a nossa vida em dom, sobretudo aos mais pobres”.  
Papa Francisco 

 
10 de setembro de 2018 

 
Prezados Pais e/ou responsáveis, 
 

Com muita alegria nos dirigimos  a cada um de vocês e pedimos as bênçãos de 
Deus sobre toda vossa família! No último encontro de pais (04/09), conversamos sobre 
alterações no calendário em vista da realização da Primeira Eucaristia. Essa mudança 
acontece em momento oportuno uma vez que teríamos sérios problemas de horários 
quando as crianças ingressam no Ensino Fundamental II (6° ano). Para que esse 
processo seja bem vivenciado, dispomos, nesta circular, de todos os pontos que foram 
partilhados na reunião. Pedimos, dessa forma, a colaboração de todos e, caso alguém 
tenha alguma questão, que nos procure o quanto antes.  
 
Fotos individuais:   
De 16 a 22 de outubro. 
(Durante os encontros com a camisa do uniforme) 
 
Retiro em preparação para a 1ª Eucaristia: 
Dia: 10 de novembro. 
Local: Colégio Abel. 
Horário: 7h30-11h30 (1° Grupo) 
              13h30-17h30 (2° Grupo) 
 
Ensaio geral: 
Dia: 24 de novembro. 
Local: Santuário das Almas. 
Horário: 8h-9h30 (1º Grupo) 
               10h-11h30 (2° Grupo) 
 
Celebração da 1ª Eucaristia 
Dia: 1° de dezembro -  Santuário das Almas 
1º Grupo: Concentração no Colégio: 7h – Celebração: 8h 
(Turmas de segunda, terça e quinta e a turma do catequista Jair de sexta-feira 13h -
14h20) 
2º Grupo: Concentração no Colégio: 10h – Celebração: 11h 
(Turmas de Sexta-feira, exceto a do catequista Jair 13h -14h20) 
 
 



 

Pagamento: 
R$ 120,00 a ser entregue na tesouraria do Colégio entre os dias 08/10 a 26/10. Essa 
taxa inclui:  alimentação do retiro, material de expediente, decoração da missa e camisa 
da Primeira Eucaristia. 
 
Divisão dos grupos: 
 
É muito importante estarmos atentos à forma como estão divididos os grupos, pois eles 
serão utilizados em muitos momentos no retiro, no ensaio e no dia da missa. 
 
 

GRUPO 1: Turmas de segunda, terça, quinta-feira e somente a turma do 
catequista Jair de sexta-feira 13h -14h20. 
 
GRUPO 2: Turmas de sexta-feira, exceto a do catequista Jair 13h -14h20 
 
 

  
 
Orientações gerais: 
1. No dia da 1ª Eucaristia, usar  a camisa da 1ª Eucaristia, calça branca  e sapato 
preto. 
2.  As meninas terão uma guirlanda de flores naturais que, a tempo oportuno, será 
vendida na escola, diretamente com o artesão no valor de R$ 30,00. 
3. Serão distribuídas 2 pulseiras de acesso para cada criança. Somente as pessoas 
que estiverem com as pulseiras poderão sentar nos lugares reservados.  
 

Atenciosamente, 
Coordenação de Pastoral 
Informações: 2195-9800 

 


