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REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DAS ETAPAS DE CATEQUESE:
●
●
●

Eucaristia: 9 anos
Crisma: 11 anos
Catequese de adultos: acima de 18 anos. A confirmação da inscrição dos adultos é realizada após
entrevista com o Pároco.

PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 10/abril a 31/maio/2021
COMO SERÃO FEITAS AS INCRIÇÕES:
•
•
•

Através do link: https://bit.ly/ivcsp2021
Ou na secretaria paroquial: formulário do
IVC
Pelo Qr-code:

CRONOGRAMA INICIAL PARA O IVC: previsão em junho, podendo sofrer alterações em virtude da pandemia
de COVID-19.
OFERTA DE TURMAS DE CATEQUESE: vagas limitadas, pois serão pequenos grupos (ainda não está definido
quantas vagas, pois isso depende da disponibilidade de catequistas):
●
●
●
●
●

Eucaristia 1
Eucaristia 2
Crisma 1
Crisma 2
Adultos

MATERIAL DE APOIO À CATEQUESE: serão informados no início dos encontros. Entretanto, a Bíblia é peça
fundamental desse processo formativo e de imersão na fé.
COMO SERÃO OS ENCONTROS: a dinâmica proposta para cada etapa está detalhada a seguir, mas pode
sofrer alteração, em virtude da pandemia de COVID-19.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CADA ETAPA: para os(as) catequizandos(as) que iniciarão o processo
de Eucaristia 1, Crisma 1 e Adultos deverão ser entregues na secretaria paroquial, cópia da certidão de
nascimento ou carteira de identidade e documentos de comprovação dos sacramentos já recebidos. Os
casos de transferência deverão trazer para a secretaria paroquial cópia da certidão de nascimento ou
carteira de identidade, documentos de comprovação dos sacramentos já recebidos e declaração de
transferência da paróquia onde já realizou a etapa anterior de catequese.
NÃO SERÁ COBRADA TAXA DE INSCRIÇÃO

Mais informações poderão ser obtidas na secretaria paroquial ou pelo e-mail:
ivc.saopedro@gmail.com

DETALHES POR ETAPA
EUCARISTIA
●
●
●
●

●

●
●

O processo será principalmente domiciliar, com acompanhamento dos catequistas.
As famílias realizarão as vivências (encontros), em suas residências, com os roteiros oferecidos pelos
catequistas (como realizado em 2020).
Os catequistas irão determinar 1 encontro mensal com as famílias para repassar os roteiros das
vivências/encontros do mês e esclarecer dúvidas.
Caso a situação sanitária permita, e a pandemia esteja sob controle, de forma que seja possível um
encontro (com todos os cuidados), de pequenos grupos, na paróquia, será implantado o modelo
híbrido (encontro presencial e vivências/encontros domiciliares).
Se possível, o modelo híbrido: 1 encontro presencial e 3 vivências domiciliares (por mês).
o 1 encontro mensal presencial na Paróquia, por etapa, em pequenos grupos com seu
catequista, respeitando os protocolos sanitários e de distanciamento social.
o 3 vivências domiciliares (por mês), para que se trabalhe os demais conteúdos, com o auxílio
dos familiares, em casa, semanalmente.
É parte do processo, a realização de conversas periódicas das famílias com catequistas para
orientação e andamento das vivências familiares.
Ainda não há um calendário definido, em função das incertezas provocadas pela situação atual da
pandemia, mas espera-se concluir o ciclo de 2021, a ser iniciado em junho, na Páscoa de 2022. O
calendário proposto será divulgado antes do início dos encontros.
CRISMA

●
●

●

●

●

O processo será principalmente domiciliar, com acompanhamento e algumas vivências com os
catequistas.
A proposta de formação envolve 4 vivências/encontros por mês
o As famílias realizarão 3 vivências/encontros, em suas residências, com os roteiros oferecidos
pelos catequistas (como realizado em 2020).
o O(a) catequizando(a) irá participar de 1 encontro mensal com os demais jovens e catequista.
Caso a situação sanitária permita, e a pandemia esteja sob controle, de forma que seja possível
realizar o encontro mensal do grupo presencial (com todos os cuidados), de pequenos grupos, na
paróquia, será implantado o modelo híbrido (encontro presencial do grupo e vivências/encontros
domiciliares).
É parte do processo, a realização de conversas periódicas das famílias com catequistas para
orientação e andamento das vivências familiares. Para isso, os catequistas irão determinar 1
encontro mensal com as famílias para repassar os roteiros das vivências/encontros do mês e
esclarecer dúvidas.
Ainda não há um calendário definido, em função das incertezas provocadas pela situação atual da
pandemia, mas espera-se concluir o ciclo de 2021, a ser iniciado em junho, na Páscoa de 2022. O
calendário proposto será divulgado antes do início dos encontros.
ADULTOS

●
●
●

O processo será remoto, via web, em grupo, com a condução do catequista.
A frequência dos encontros será, inicialmente, quinzenal.
Ainda não há um calendário definido, em função das incertezas provocadas pela situação atual da
pandemia, mas espera-se concluir o ciclo de 2021, a ser iniciado em junho, na Páscoa de 2022. O
calendário proposto será divulgado antes do início dos encontros.

- Questionamentos mais frequentes DATA DA EUCARISTIA E CRISMA:
As celebrações estão previstas para ocorrer conforme calendário unificado a ser montado pela Comissão
Arquidiocesana do IVC, possivelmente no período Pascal de 2022.
MEU FILHO PODE FALTAR/NÃO FAZER OS ENCONTROS DE CATEQUESE?
Sabemos que imprevistos e impossibilidades acontecem, claro. Entretanto, o processo de vivência da
Iniciação à Vida Cristã, requer a experiência dos encontros e celebrações, sendo esperada uma frequência
mínima de 70% de presença (quando da modalidade presencial).
MEU FILHO POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS, PODE FAZER CATEQUESE?
A Igreja é mãe dos filhos de Deus, todos tem lugar e acolhida. Cada caso especial será discutido e
providenciado o devido acompanhamento e acolhimento.
MEU FILHO POSSUI IDADE PARA A EUCARISTIA E NÃO FOI BATIZADO?
Durante o processo de preparação para o sacramento da Eucaristia, celebraremos o batismo de sua criança
(provavelmente ao final do primeiro ano de catequese).
MEU FILHO TEM 11 ANOS OU MAIS E NÃO FOI BATIZADO OU FEZ EUCARISTIA?
Por conta da sua idade, ele deverá se inscrever para a preparação ao sacramento da Crisma, e, durante o
processo de preparação para o sacramento da Crisma, celebraremos o batismo e a eucaristia de seu filho.
A CATEQUESE DE EUCARISTIA E CRISMA SERÁ WEB ESTE ANO?
Não. Para as etapas de Eucaristia e Crisma a preparação será muito parecida com a realizada em 2020. Os
encontros/vivências serão, inicialmente domiciliares, com as famílias realizando as vivências/encontros, em
suas casas, com periodicidade semanal, utilizando o roteiro proposto pelos catequistas.
Caso a pandemia esteja sob controle, e seja possível realizar encontros presenciais com pequenos grupos
(respeitando as restrições e cuidados sanitários), será implantado o modelo híbrido (encontro presencial e
vivências/Encontros domiciliares).
COMO É ESSE MODELO HÍBRIDO?
O modelo híbrido mistura encontros e vivências domiciliares e encontro presencial (pequenos grupos,
respeitando as restrições e cuidados sanitários). A proposta será:
o 1 encontro mensal presencial na Paróquia, por etapa, em pequenos grupos com seu
catequista, respeitando os protocolos sanitários e de distanciamento social.
o 3 vivências domiciliares (por mês), para que se trabalhe os demais conteúdos, com o auxílio
dos familiares, em casa, semanalmente.
EU NÃO QUERO SER CATEQUISTA DO MEU FILHO(A), ELE PODE FAZER AS VIVÊNCIAS SOZINHO(A)?
Não. O desejável é que a família a faça a imersão neste processo de encontros, vivências e partilhas,
culminando na celebração dos sacramentos. Esse ciclo promoverá mais momentos de integração e oração
em família. Sabemos das rotinas intensas que muitas famílias possuem, mas também não podemos, como
comunidade de fé, ignorar a importância do protagonismo da família e jovem no seu processo de
evangelização e catequese. A nossa equipe de catequistas está preparada para auxiliar as famílias na
organização, preparação e esclarecimentos sobre os encontros e conteúdo.
DÚVIDAS SOBRE O PROCESSO DE CATEQUESE DE ADULTOS
Solicitar que envie para esclarecimentos através do e-mail: ivc.saopedro@gmail.com

