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REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DAS ETAPAS DE CATEQUESE: 

● Eucaristia 1: 9 anos 

● Crisma 1: 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: 03 a 26/03/2022 

COMO SERÃO FEITAS AS INCRIÇÕES: Na secretaria Paroquial (presencial) 

CRONOGRAMA INICIAL PARA O IVC: 

● Início dos encontros: 02/04 (turmas de sábado), 05/04 (turmas de terça-feira) e 07/04 (adultos) 

● Reunião de pais e catequistas (online): 30/03 às 20h (turmas de Eucaristia) e 01/02 às 20h (turmas 

de Crisma) 

OFERTA DE NOVAS TURMAS DE CATEQUESE: vagas limitadas, pois serão pequenos grupos para as etapas 

de: 

● Eucaristia 1 (encontros semanais, presenciais, turmas sábados e terças-feiras às 9h) 

● Crisma 1 (encontros semanais, presenciais, turma sábados e terças-feiras às 10h30) 

● Adultos (encontros semanais, híbrido, parte presencial e online, detalhes com o catequista) 

MATERIAL DE APOIO À CATEQUESE: Bíblia Sagrada e Manual do Catequizando da coleção Casa da Iniciação 

Cristã (cada etapa possui um específico). 

 

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. 

NÃO SERÁ COBRADA TAXA DE INSCRIÇÃO 

DÚVIDAS SOBRE O PROCESSO DE CATEQUESE 

Envie suas dúvidas para o e-mail: ivc.saopedro@gmail.com, e nossa equipe lhe responderá assim que 

possível. 
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- Questionamentos mais frequentes - 

DATA DA EUCARISTIA E CRISMA: 

As celebrações estão previstas para ocorrer conforme calendário unificado montado pela Comissão 

Arquidiocesana do IVC, possivelmente Eucaristia no final de Novembro e Crisma em Dezembro. 

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. 

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. Procure a secretaria paroquial e apresente seu 

caso. 

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. 

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. 

É OBRIGATÓRIA A PARTICIPAÇÃO EM TODOS OS MOMENTOS DE ENTREGAS E RITOS? 

É importante compreender que o processo de preparação aos sacramentos não é um curso como outros que 

fazemos em nossas vidas, parte fundamental desse processo de adesão à vida cristã católica está na vivência 

da comunidade de fé, em nosso caso, na Paróquia São Pedro. 

Cada rito ou entrega possui um significado único nesse caminho de preparação, por essa razão é recomendável 

que, após receberem o calendário do IVC, atentem para essas datas e se organizem para participar. Cada 

entrega ou rito será único e não haverá outras celebrações ou entregas posteriores. 

MEU FILHO NÃO POSSUI BÍBLIA? 

A nossa comunidade ofertará aos jovens que iniciam o processo de preparação, Etapa da Eucaristia 1, uma 

Bíblia, que será entregue durante a missa, num dos ritos ENTREGA DA PALAVRA DE DEUS. 

É OBRIGATRÓRIO O USO DO LIVRO (MANUAL DO CATEQUIZANDO)? 

O caminho de preparação que será percorrido em todas as etapas de preparação do IVC está proposto nos 

manuais do catequizando da coleção CASA DA INICIAÇÃO CRISTÃ. 

Para cada etapa há um manual específico, que pode ser adquirido nas Livrarias Paulinas ou pelo site: 

https://www.casaivc.com.br/ 


