
CATEQUESE – PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRA EUCARISTIA
(A partir do 4º ano do Ensino Fundamental)

A Catequese é para os Irmãos Lassalistas o verdadeiro anúncio da pessoa de Jesus Cristo. Catequizar é propagar os 
ensinamentos de Jesus no cotidiano de nossas vidas; “Eu vivo, mas não eu: é Cristo que vive em mim”. (GL 2, 20). É 
um itinerário de fé onde somos convidados a formarmos um só corpo assemelhando-nos a Ele. 
O Colégio La Salle Abel, como Escola Católica, quer oferecer aos nossos alunos a possibilidade de conhecer Jesus mais 
de perto através do Sacramento da Eucaristia. Dessa forma, em comunhão com a Igreja local, temos a alegria de 
possibilitar aos nossos alunos, a partir das turmas do 4º ano do Ensino Fundamental, de fazerem a experiência do 
encontro com Deus.
 

INSCRIÇÕES 
Período: de 05 a 06/03, das 7h às 18h. 

Local: Salão do Centro Cultural 

Obs: A circular com as orientações e fichas de inscrição serão entregues em sala de aula. 

ORIENTAÇÕES E NORMAS ESTIPULADAS PARA A CATEQUESE
1) A inscrição só será realizada mediante o preenchimento da ficha de inscrição e da entrega dos documentos 
necessários: cópia do RG ou Certidão de Nascimento, Certidão de Batismo do aluno e taxa de inscrição, conforme 
orientações enviadas na circular pelo Serviço de Pastoral.   
2) As vagas são por ordem de chegada. Após a inscrição realizada, os alunos não poderão mudar de turma, durante os 
dois anos de caminhada (número máximo de 20 vagas por turma). Os encontros acontecem uma vez por semana, com 
dois anos de duração, iniciando e terminando no Tempo Pascal, conforme os horários indicados na ficha de inscrição.
3) No ato da inscrição será cobrado uma taxa única no valor de R$315,00 (trezentos e quinze reais). Os pagamentos 
poderão ser realizados via 3 cheques em 3 (1+2) parcelas, com o vencimento para o dia da inscrição e os outros para os 
dias 10/04/18 e 10/05/18 nos valores de R$105,00 (cento e cinco reais). 

DIAS E HORÁRIOS OFERECIDOS 
Segundas-feiras – 18h às 19h20 (duas turmas) – 4º e 5º anos
Segundas-feiras – 12h10 às 13h20 (uma turma) - vagas exclusivas para alunos da manhã
Terças-feiras – 18h às 19h20 (duas turmas) – 4º e 5º anos
Quartas-feiras – 18h às 19h20 (duas turmas) - 4º e 5º anos
Quintas-feiras – 18h às 19h20 (uma turma) – 4º e 5º anos
Quintas-feiras – 18h às 19h20 (uma turma) – vagas exclusivas para os alunos a partir do 6º ano
Sextas-feiras – 12h10 às 13h20 (duas turmas) – 4º e 5º anos – vagas exclusivas para alunos da manhã
Sextas-feiras – 18h às 19h20 (duas turmas) – 4º e 5º anos

INÍCIO DOS ENCONTROS CATEQUÉTICOS
Alunos novos na Catequese - na semana de 7 a 11/05.

Prof. Delano Carvalho – Coordenador do Serviço de Pastoral
Para mais informações entre em contato conosco: pastoral.abel@lasalle.org.br

ATIVIDADE EXTRACLASSE LA SALLE ABEL


