Comunicado 019/2018
CATEQUESE DA CRISMA
Parnamirim, 08 de março de 2018.
“Caminhem com o pé na terra e com o coração no céu”.
(Dom Bosco)

Estimados Pais ou Responsáveis.
A Pastoral do Colégio Salesiano Dom Bosco vem convidá-los para o
Encontro de Pais, que acontecerá no dia 14/03/2018 (quarta-feira), das 19h00
às 20h00, na sala 306, 2º andar.
Esse encontro se torna de fundamental importância para o processo de
iniciação à vida cristã, que será construído no decorrer do ano.
Pauta do Encontro:
 Planejamento pastoral catequético;
 Normas e orientações;
 Calendário de atividades;
 Normas para o batismo e Primeira Eucaristia. [caso o educando não
tenha recebido esses sacramentos];
 Abordagem da temática: Catequese e Família.
Esse compromisso de educar na fé merece ser assumido por toda a
família. O comparecimento aos encontros expressa, portanto, o grau de
comprometimento dos senhores para com o Sacramento.
Certos de recebermos o melhor de sua atenção, aguardamos agradecidos
a sua presença!
Atenciosamente,

Pe. Marcelo Manoel

Eduardo Teixeira

Diretor de Pastoral

Coordenador de Pastoral

Comunicado 019/2018
CATEQUESE DA CRISMA
Parnamirim, 08 de março de 2018.
“Caminhem com o pé na terra e com o coração no céu”.
(Dom Bosco)

Estimados Pais ou Responsáveis.
A Pastoral do Colégio Salesiano Dom Bosco vem convidá-los para o
Encontro de Pais, que acontecerá no dia 14/03/2018 (quarta-feira), das 19h00
às 20h00, na sala 306, 2º andar.
Esse encontro se torna de fundamental importância para o processo de
iniciação à vida cristã, que será construído no decorrer do ano.
Pauta do Encontro:
 Planejamento pastoral catequético;
 Normas e orientações;
 Calendário de atividades;
 Normas para o batismo e Primeira Eucaristia. [caso o educando não
tenha recebido esses sacramentos];
 Abordagem da temática: Catequese e Família.
Esse compromisso de educar na fé merece ser assumido por toda a
família. O comparecimento aos encontros expressa, portanto, o grau de
comprometimento dos senhores para com o Sacramento.
Certos de recebermos o melhor de sua atenção, aguardamos agradecidos
a sua presença!
Atenciosamente,

Pe. Marcelo Manoel

Eduardo Teixeira

Diretor de Pastoral

Coordenador de Pastoral

