Parnamirim, 24 de julho de 2018.
Senhores Pais ou Responsáveis,
A paz de Cristo.
Comunicamos que, no dia 28 de julho, das 08h00 às 16h00, realizaremos o nosso
primeiro retiro dos Catequizandos da Crisma no Colégio Salesiano São José na Ribeira. É
de extrema importância a participação de todos os catequizandos neste momento, que
visa ao aprofundamento espiritual para a preparação do santo sacramento. Nesse mesmo
dia, teremos o encerramento com a santa missa às 15h00 e os convidamos a participarem
deste momento.
Os catequizandos devem levar a Bíblia e o caderno. Por favor, entregar a
confirmação até o dia 25 de julho na pastoral.
Em caso de dúvidas, estamos à disposição para as devidas informações!
Atenciosamente,

Eduardo Teixeira

Pe. Marcelo Manoel

Coordenador de Pastoral

Diretor de Pastoral

“Caminhem com o pé na terra e com o coração no céu”.
(Dom Bosco)

Colégio Salesiano Dom Bosco
Setor de Pastoral
RETIRO DA PRIMEIRA EUCARISTIA

Eu,___________________________________________________________________,
Brasileiro (a), portador (a) do RG nº _________________ UF ____, residente e domiciliado na
Rua/AV _________________________________________________, nº________, Bairro
_________________, na cidade de ____________________, Estado do Rio Grande do Norte, pai
ou responsável legal de _____________________________________________, confirmo a
minha participação na missa às 15h00 e a do meu (minha) filho/filha do (a) _____ ano/série,
turma _____ do ____ Ensino _________________, para o primeiro retiro dos Crismandos, nas
dependências do Colégio Salesiano São José na data e horário acima citados, me comprometendo
com a locomoção de meu(minha) filho(a).
Telefones para urgências: _______________________________________________
_________________________________
Assinatura Pai/Mãe ou Responsável
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