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Famílias de todas as comunidades da Paróquia são convidadas neste começo de ano a 

fazer a inscrição das crianças para as novas turmas da catequese. O cadastramento 

começou no dia 8 de janeiro e termina neste domingo, dia 30.  

 

As inscrições ainda podem ser feitas neste final de semana, de forma presencial, conforme 

os horários de atendimento das comunidades, ou de forma online. (mais informações 

abaixo). 

 

As novas turmas, que serão divididas entre os 80 catequistas da Paróquia, começam nos 

dias 5 e 6 de fevereiro.  

 

Atualmente, há cerca de 300 catequizandos na Paróquia, que devem fazer a rematrícula em 

datas que ainda serão informadas pelas equipes.  

 

Em 2021, foram crismados 181 jovens e 54 crianças receberam a primeira comunhão. Os 

encontros presenciais foram retomados em agosto, seguindo as orientações de 

distanciamento e uso de álcool em gel. 

 

No dia 19 de fevereiro será realizada a celebração do Crisma, no Santuário Cristo Amor 

Misericordioso, com cerca de 96 crismandos. A equipe da pastoral pede a compreensão 

das famílias, pois a presença das famílias será limitada.   

 

Na pastoral do Batismo, as inscrições para batismo de crianças de 0 a sete anos estão 

abertas até o final de fevereiro nas comunidades do Santuário Cristo Amor Misericordioso, 

São Francisco de Assis e Nossa Senhora Aparecida.  

 

Na comunidade da Matriz Imaculado Coração de Maria as inscrições para a mesma faixa 

etária estarão abertas durante o mês de março. Já na comunidade Nossa Senhora da 

Esperança, será possível fazer a inscrição nos meses de março e abril.  

 

No segundo semestre, estão previstos novos períodos de inscrição em todas as 

comunidades para crianças e também para adolescentes e adultos.  

 

É preciso apresentar cópia da certidão de nascimento da criança, cópia do comprovante de 

residência e  do RG dos pais e padrinhos, que também devem apresentar o comprovante 

do batismo na Igreja Católica.  

 

Em 2021, 61 batizados de crianças, adolescentes e adultos. Na equipe atualmente fazem 

parte cerca de 33 agentes nas cinco comunidades, mas a expectativa é que muitos ainda 

retornem após concluir as etapas de vacinação. 

 

Inscrições da Catequese 

 

>> Inscrições online até 30 de janeiro, por meio do link: : 



https://forms.gle/XaLqiESgwWsiRjTr8 

>> Inscrições presenciais nas comunidades: 

1) Comunidade Matriz Imaculado Coração De Maria - Jardim Universo 

Aos sábados - Das 9h30 às 11h30 

Se os pais ou adultos não poderem vir aos sábados, por favor retirar a ficha na 

secretaria paroquial  no horário de atendimento 

Terça à sábado: 9h às 12h 

Terça à sexta: 14h às 18h 

Sábado: 14h às 16h30 

 

2) Comunidade Santuário Cristo Amor Misericordioso - Jardim Santa Teresa 

Retirar a ficha na secretaria no horário de atendimento: 

Terça à sábado: 8h às 12h 

Terça à sexta-Feira: 14h às 18h 

 

3) Comunidade São Francisco De Assis - Jardim Lair 

Após a Missa das 19h30 aos Sábados 

 

4) Comunidade Nossa Senhora Da Esperança - Jardim Esperança 

Após a Missa das 8h30 aos domingos 

 

5) Comunidade Nossa Senhora Aparecida - Jardim Planalto 

Após a Missa das 18h aos sábados 

 

https://forms.gle/XaLqiESgwWsiRjTr8?fbclid=IwAR1T0wAQ7d_4F-puTWwULdB6iz9K6C0aOVXS6IWU567Z4sgo5n8UK_Mjsag

