PARÓQUIA DE SANTA SUZANA
INSCRIÇÃO PARA CATEQUESE 2019/2020
(LER ATENTAMENTE ESTE FOLHETO E A FICHA DE INSCRIÇÃO ANTES DE PROCEDER A INSCRIÇÃO)
Idade mínima: 8 anos completos até 01 janeiro de 2019.
Documentos necessários: 2 xerox da Certidão de Batismo / Ficha de Inscrição assinada e preenchida pelos pais,
com todos as respostas e dados requisitados completos e por extenso.
Duração da formação: 2 anos, com encontros de 1 hora e meia, uma vez por semana no período da tarde ou 2
anos, com encontros de 1 hora, uma vez por semana no período da manhã
Material utilizado: Bíblia – Tradução oficial da CNBB, apostila, álbum litúrgico (estes fornecidos pela Pastoral de
Catequese) e materiais escolares como lápis de cor, canetinhas coloridas, cola e tesoura, que o catequizando
deverá portar em todos os encontros semanais de catequese.
OS ENCONTROS SEMANAIS DE CATEQUESE TERÃO INÍCO EM MARÇO DE 2019.

Turmas na Comunidade Imaculada Conceição (atrás do Colégio Guilherme D. Villares)
GRUPO

DIA
SEMANA

1º ano

2ª

18:00/19:30 IMACULADA - RUA PAULO SÉRGIO MACEDO

1º ano

3ª

14:30/16:00 IMACULADA - RUA PAULO SÉRGIO MACEDO

1º ano

4ª

10:00/11:00 IMACULADA - RUA PAULO SÉRGIO MACEDO

1º ano

5ª

16:00/17:30 IMACULADA - RUA PAULO SÉRGIO MACEDO

HORÁRIO

LOCAL

Turmas na Comunidade Santa Suzana (Rua David Ben Gurion)
GRUPO

DIA
SEMANA

1º ano

4ª

HORÁRIO

LOCAL

14:30/16:00 SANTA SUZANA – RUA DAVID BEN GURION

A INSCRIÇÃO SERÁ EFETIVADA COM A ENTREGA
DA FICHA EM UM DOS DIAS ABAIXO:

NÃO SERÃO ACEITAS FICHAS ENTREGUES NA SECRETARIA
SÁBADO 16 DE FEVEREIRO DE 2019 – 10:00 às 13:00
Salão Paroquial - Rua David Ben Gurion 777

ou
DOMINGO 24 DE FEVEREIRO DE 2019 – 16:00 às 19:00
Capela Santa Suzana - Rua David Ben Gurion 777

ou
5ª FEIRA 07 DE MARÇO DE 2019 – 16:00 às 18:00
Rua Paulo Sérgio de Macedo 197 – Salão da Imaculada

PARÓQUIA DE SANTA SUZANA
RECIBO DE INSCRIÇÃO PARA CATEQUESE

Nós,

____________________________________________________(pai)

______________________________(mãe),
pais de _____________________________,

e

estamos cientes da grande responsabilidade que nos toca em assumir a transmissão da fé ao
nosso filho(a).

Contribuição de R$120,00 por catequizando por ano. Às famílias que tiverem possibilidade pedimos que
contribuam com valor maior, pois as famílias sem condição financeira serão dispensadas da contribuição.
Esta contribuição é usada para a aquisição de Bíblia, apostila, e outros materiais utilizados nas atividades ao
longo dos 2 anos de catequese. Poderá ser entregue no ato da inscrição ou na reunião inicial ou em partes ao
longo dos 2 anos de catequese, conforme a possibilidade de cada família. A taxa do segundo ano é referente as
despesas com o retiro e a Primeira Comunhão, não estando inclusa as fotos da Primeira Comunhão.
Doação de R$100,00 por catequizando como contribuição na Construção do Complexo Paroquial Santa Suzana.
O valor deve ser entregue em cheque nominal a Paróquia Santa Suzana ou comprovante de depósito em favor da
Paróquia Santa Suzana no Banco Itaú agência 0866 conta corrente 06941-2
Obrigatórios: participação nas missas dominicais e de dias de festa de preceito; participação assídua nos
encontros semanais tendo conhecimento que a ausência acima de 25% compromete a conclusão da catequese
no período de 2 anos, sendo necessário mais um semestre.
Presença nos encontros semestrais e demais eventos da Pastoral de Catequese e da paróquia. O
acompanhamento da frequência às missas será rigoroso. Não tendo frequência assídua à missa, o catequizando
não poderá receber a Primeira Comunhão.
Necessários: participação dos pais nas reuniões mensais e participação ativa dos mesmos na evangelização dos
filhos.
Informações referente à Primeira Comunhão: No dia da Primeira Comunhão as crianças usarão a veste alugada
da Paróquia São Bento do Morumbi. Na cerimônia deverão estar desligados celulares, máquinas fotográficas e
filmadoras. Pedimos que recomendem o mesmo a seus convidados. Serão permitidos somente o registro
fotográfico e gravação pela equipe escolhida e contratada pelo grupo de pais e catequistas. Fotos ou filmagens
por familiares ou convidados só serão permitidas antes ou após a celebração, para evitar desviar a atenção das
crianças. Para o bom desenrolar da Cerimônia não serão admitidas quaisquer atitudes desrespeitosas durante a
celebração sob o risco de aplicação de multa no valor de R$1.000,00.
Lembramos que os serviços fotográficos deverão necessariamente ser contratados com a equipe escolhida para o
registro fotográfico da Celebração da Primeira Comunhão, uma vez que não serão permitidas fotos durante a
Celebração. Em setembro de 2020 será definida a equipe contratada.

CERTIDÃO DE BATISMO

SIM

NÃO

VALOR PAGO _______________

CHEQUE

DEPÓSITO

DOAÇÃO

CHEQUE

DEPÓSITO

____________________________

Nome e Assinatura da Catequista

São Paulo, ____ de __________________de _________.

DEVOLVER PREENCHIDA
PARÓQUIA DE SANTA SUZANA

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CATEQUESE

Nós,

____________________________________________________(pai)

______________________________(mãe),
pais de _____________________________,

e

estamos cientes da grande responsabilidade que nos toca em assumir a transmissão da fé ao
nosso filho(a).

Contribuição de R$120,00 por catequizando por ano. Às famílias que tiverem possibilidade pedimos que
contribuam com valor maior, pois as famílias sem condição financeira serão dispensadas da contribuição.
Esta contribuição é usada para a aquisição de Bíblia, apostila, e outros materiais utilizados nas atividades ao
longo dos 2 anos de catequese. Poderá ser entregue no ato da inscrição ou na reunião inicial ou em partes ao
longo dos 2 anos de catequese, conforme a possibilidade de cada família. A taxa do segundo ano é referente as
despesas com o retiro e a Primeira Comunhão, não estando inclusa as fotos da Primeira Comunhão.
Doação de R$100,00 por catequizando como contribuição na Construção do Complexo Paroquial Santa Suzana.
O valor deve ser entregue em cheque nominal a Paróquia Santa Suzana ou comprovante de depósito em favor da
Paróquia Santa Suzana no Banco Itaú agência 0866 conta corrente 06941-2
Obrigatórios: participação nas missas dominicais e de dias de festa de preceito; participação assídua nos
encontros semanais tendo conhecimento que a ausência acima de 25% compromete a conclusão da catequese
no período de 2 anos, sendo necessário mais um semestre.
Presença nos encontros semestrais e demais eventos da Pastoral de Catequese e da paróquia. O
acompanhamento da frequência às missas será rigoroso. Não tendo frequência assídua à missa, o catequizando
não poderá receber a Primeira Comunhão.
Necessários: participação dos pais nas reuniões mensais e participação ativa dos mesmos na evangelização dos
filhos.
Informações referente à Primeira Comunhão: No dia da Primeira Comunhão as crianças usarão a veste alugada
da Paróquia São Bento do Morumbi. Na cerimônia deverão estar desligados celulares, máquinas fotográficas e
filmadoras. Pedimos que recomendem o mesmo a seus convidados. Serão permitidos somente o registro
fotográfico e gravação pela equipe escolhida e contratada pelo grupo de pais e catequistas. Fotos ou filmagens
por familiares ou convidados só serão permitidas antes ou após a celebração, para evitar desviar a atenção das
crianças. Para o bom desenrolar da Cerimônia não serão admitidas quaisquer atitudes desrespeitosas durante a
celebração sob o risco de aplicação de multa no valor de R$1.000,00.
Lembramos que os serviços fotográficos deverão necessariamente ser contratados com a equipe escolhida para o
registro fotográfico da Celebração da Primeira Comunhão, uma vez que não serão permitidas fotos durante a
Celebração. Em setembro de 2019 será definida a equipe contratada..

DE ACORDO

_______________________________
Assinatura do Pai

_______________________________
Assinatura da Mãe

São Paulo, ____ de __________________de _________.

ANEXAR 2 CÓPIAS DA CERTIDÃO DE BATISMO (caso não a tenha poderá ser entregue depois)
PREENCHER TODOS OS ESPAÇOS COM INFORMAÇÕES E RESPOSTAS COMPLETAS
Catequizando(a)_________________________________________________________________
Data de nascimento_____________________ Série_________ Período escolar ______________
Endereço_______________________________________________________________________
Bairro____________________________CEP______________Telefone_____________________
Colégio em que estuda ___________________________________________________________
Batizado?_______ Data do Batismo__________ Igreja __________________________________
Padrinho: _____________________________________________________________________
Madrinha: ______________________________________________________________________
Pai____________________________________________________________________________
Ocupação: ___________________________________________ Idade_____________________
Mãe___________________________________________________________________________
Ocupação: _____________________________________________Idade____________________
Pais casados na Igreja?_______________Qual?_______________________________________
Vivem juntos?___________Freqüentam a Paróquia de Santa Suzana?____________________ _
Participam ativamente na paróquia?________Como?__________________________________
Se freqüentam outra paróquia, qual?_________________________________________________
Por que desejam a catequese para seu(s) filho(s)?_____________________________________
______________________________________________________________________________

Anotar abaixo instruções para emergência médica (a quem comunicar, pronto-socorro, convênio,
pediatra, medicamentos, etc) e também alguma necessidade especial da criança no dia-a-dia.
Se a saúde de seu(sua) filho(a) exige algum cuidado especial comuniquem-nos na Reunião Inicial.

______________________________________
A fim de facilitar nossa comunicação necessitamos dos seguintes dados:

MÃE

TELEFONE COMERCIAL _________________________________________________________
CELULAR _____________________________________________________________________
E MAIL ________________________________________________________________________

PAI

TELEFONE COMERCIAL _________________________________________________________
CELULAR _____________________________________________________________________
E MAIL ________________________________________________________________________

CERTIDÃO DE BATISMO

SIM

NÃO

VALOR PAGO _______________

CHEQUE

DEPÓSITO

DOAÇÃO

CHEQUE

DEPÓSITO

DIA E HORÁRIO ESCOLHIDO __________________________________

