
                                                                                         

 

  

                                                                                                 Porto Alegre, fevereiro de 2020. 
Prezadas Famílias Antonianas, 

Vimos por meio desta orientar sobre o funcionamento da catequese no presente ano. 

Procuramos salvaguardar a dimensão comunitária da catequese e a orientação paroquial; O que não 

impede que nossa Comunidade Educativa seja apoio e fonte de orientação para as famílias católicas 

na continuação da formação religiosa de seus filhos. As possibilidades de horários, conforme 

orientações recebidas da Paróquia Santo Antônio do Partenon, estão na tabela a seguir: 

DIA DA SEMANA HORÁRIO LOCAL 

1ª EUCARISTIA – Etapa I 

Terça-feira 14h ou 18h Centro Catequético da Paróquia 

Quarta-feira 18h Centro Catequético da Paróquia 

Quinta-feira 18h Centro Catequético da Paróquia 

Sábado 09h e 30min Centro Catequético da Paróquia 

1ª EUCARISTIA – Etapa II 

Terça-feira 18h Centro Catequético da Paróquia 

Quarta-feira 18h Centro Catequético da Paróquia 

Sábado 09h e 30min Centro Catequético da Paróquia 

CRISMA – Etapa I 

Quinta-feira 18h Centro Catequético da Paróquia 

CRISMA – Etapa II 

Terça-feira 18h Centro Catequético da Paróquia 

Sábado 09h 3 30min Centro Catequético da Paróquia 

CRISMA – Etapa de adultos 

Sábado 17h Centro Catequético da Paróquia 

Viabilizando praticidade para as famílias, o Colégio encarrega o Coordenador de Pastoral, 

Adriano J. Sauer, a acompanhar os catequizandos ao final do horário escolar (18h), até a 

paróquia para que participem ativamente de sua preparação catequética. É de suma importância 

que as famílias orientem seus filhos para aguardarem em frente à sala do Coordenador de Pastoral 

imediatamente após o término das aulas, para que, o mais tardar, às 18h e 05min o grupo do dia 

possa se dirigir à Paróquia Quando este estiver impossibilitado de acompanhar as crianças, o 

Colégio designará outra pessoa do seu quadro para tal função. Será compromisso dos pais, ao 

final da atividade catequética, buscar seus filhos na paróquia.  

OBS 1: É imprescindível que as crianças tenham guarda-chuva para os dias de chuva. 

OBS 2: No dia 27/02, quinta-feira, às 13h, o Sr. Guido estará recebendo inscrições para a 

catequese 2020, na sala da Pastoral. A taxa única é de R$ 60,00. Na impossibilidade de efetuar a 

inscrição neste dia, a mesma deverá ser feita, em horário comercial, na secretaria da Paróquia.  

Gratos pela confiança, colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos. 

O coordenador da catequese da paróquia é o Sr. Guido, que coloca seu telefone (whats) pessoal à 

disposição para eventuais dúvidas: (51) 981434540. 

Na fraternura que nos une em dom e serviço! 

                                                                                                      Adriano J. Sauer 
                                                                                                           Coord. de Pastoral 

 


