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Circular nº 3 – 2022/2023 

Lisboa, 06 de outubro de 2022 

 

 Aos Pais e Encarregados de Educação 

 Com o ano letivo a decorrer e, esperando que todos se sintam desde já bem acolhidos. O 

nosso Tema do Ano “UM CAMINHO A HABITAR… O CAMINHO DA HOSPITALIDADE”, desafia-nos a 

descobrir o caminho que somos chamados a habitar como comunidade educativa. Estamos 

conscientes que este caminho exige de todos vontade, disponibilidade e criatividade para 

conseguir levar o Evangelho mais longe e a cada vez mais pessoas. 

 À semelhança dos anos anteriores, o colégio apresenta a possibilidade de os alunos 

descobrirem a fé ou de continuarem a alimentá-la, fazendo-a crescer, oferecendo diversos grupos 

de catequese. 

 A logística e os horários nem sempre são fáceis de organizar de imediato pois dependem 

dos novos horários dos alunos mais velhos, de ex-alunos e de professores, todos eles voluntários, 

disponíveis para ajudar a formar a comunidade cristã. 

 As inscrições para os diferentes volumes da Catequese, devem ser feitas pelos 

Encarregados de Educação, até ao dia 11 de outubro, através deste formulário. 

 Haverá uma reunião presencial, na Sala de Reuniões para os Pais dos alunos inscritos na 

catequese, no dia 18 de outubro, pelas 18.30h, para de uma forma simples apresentar o ano de 

catequese e os catequistas que irão acompanhar os diversos grupos. 

 No que diz respeito à preparação de crianças e adultos para o Batismo, à semelhança dos 

anos anteriores e mediante as orientações do Patriarcado de Lisboa, o colégio propõe aos Pais que 

se dirijam à Paróquia Nossa Senhora do Carmo (Lumiar) ou à Paróquia da sua área de residência. 

 Como cita a nota pastoral da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé para 

a Semana Nacional da Educação Cristã (2 a 9 de outubro de 2022), “Numa cultura aberta e sujeita a 

múltiplas e complexas influências, a educação frutuosa só é possível com a colaboração conjugada 

de todas as instituições ou associações implicadas na Educação: Família, Escolas e outras instâncias 

da Igreja e da sociedade civil (movimentos católicos, associações culturais e desportivas, etc.). 

 Que todos saibamos, pais, catequistas e educadores, estar ao lado das nossas crianças e 

jovens, para que eles consigam alcançar melhor os frutos que, como Igreja, para eles desejamos. 

Com os melhores cumprimentos,  

Ir. Ana Maria Barrento 
(Coordenadora da Catequese) 

https://forms.gle/yJScH9gz8YPFvm1u8
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GRUPOS 
 

HORÁRIOS 

5.º Volume 

2.ª feira 
16h45 – 17h30 

 

5.º Volume 

5.ª feira 
16h45 – 17h30 

 

6.º Volume 

2.ª feira 
16h45 – 17h30 

 

6.º Volume 

2.ª feira 
16h45 – 17h30 

 

7.º Volume 

3.ª feira 
16h45 – 17h30 

 

8.º Volume 

5.ª feira 
16h45 – 17h30 

 

9.º Volume 
(preparação para a Profissão de Fé) 

 

5.ª feira 
16h45 – 17h30 

Grupo de preparação para o Crisma 
– 1.º Nível 

 

2.ª feira 
17h30 - 18h30 

Grupo de preparação para o Crisma 
– 2.º Nível 

3.ª feira 
17h30 - 18h30 

 

 
 
Nota: As inscrições serão consideradas por ordem de chegada, de acordo com o número máximo 

de participantes por grupo. 

 


