
 

Catequese realiza encontros online durante período de quarentena 
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O distanciamento social necessário para frear a disseminação do coronavírus mudou a 

rotina dos 90 catequistas e 600 catequizandos da Paróquia. Orientados a acompanhar 

as missas nesta página e ler a Bíblia, as crianças, jovens e adultos voltaram a 

participar dos encontros semanais em meados de maio, por meio de plataformas 

digitais. 

 

A coordenadora paroquial da pastoral, Maria Cristina dos Santos Bissoli, conta que 

com a extensão do período de quarentena, os catequistas sentiram necessidade de 

manter um contato mais efetivo com os catequizandos e seus familiares, para que as 

turmas não dispersem, e foram orientados pelo padre Sergio a realizar os encontros 

de forma virtual. 

 

O conteúdo tem sido adaptado à nova realidade, mas seguindo o conteúdo do 

calendário litúrgico, com temas como Páscoa, Pentecostes e Corpus Christi, e quando 

possível, as reuniões são mantidas no mesmo dia e horário da turma presencial. 

 

Em alguns casos, foi preciso se adaptar à realidade das famílias, pois os filhos 

dependem do celular dos pais ou irmãos, que precisam do aparelho para trabalhar. 

“Sabemos que nem todos os catequistas e catequizandos possuem internet ou celular, 

então não estamos conseguindo atingir a todos efetivamente”, afirma Cristina. 

 

Apesar das dificuldades, a coordenadora afirma que as famílias estão entusiasmadas 

com o uso dos métodos, que permitem aos pais também a participação nos encontros. 

A experiência se repete em outras Paróquias. Ela cita uma reunião online de 

coordenadores da pastoral na Diocese, em que os catequistas relataram que houve 

um aprendizado importante nesse período para pensar sobre como os meios digitais 

podem ser utilizados para uma evangelização mais efetiva. 

 

Ainda não há definição sobre o impacto do período de isolamento no calendário da 

catequese, algo que será avaliado após o final da pandemia. Pela previsão atual, a 

celebração da Crisma será no dia 07/11 e da Primeira Eucaristia nos dias 05/12 e 

06/12. 

 

ATENÇÃO: se você conhece alguma família de catequizando que não tenha sido 

informada sobre o retorno da catequese, por várias dificuldades, oriente que ela entre 

em contato com o catequista responsável ou com o coordenador da pastoral na 



comunidade. Caso não seja possível participar dos encontros online, a equipe 

verificará o uso de material impresso para que o catequizando também possa 

participar neste período. 


