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catequese complementar 

Condições de inscrição: 

1. Frequentar a escola suíça ou entrar para a escola este ano civil; 

2. Comprovativo de Batismo. 

Note Bem: 

1. Para a Festa da Eucaristia [Primeira Comunhão] a criança terá de 

frequentar três anos de Catequese Complementar [faz a festa com 9 anos 

de idade, no mínimo] e para a Festa da Fé [Profissão de Fé] precisa de 

mais três anos [faz a festa com 12 anos de idade, no mínimo]; 

 

 

2. Os pais que inscreverem os filhos só na catequese suíça mas 

quiserem que os filhos celebrem as festas na MCLP-ZH, devem: 

 - Frequentar com alguma regularidade as sessões de catequese (do 

1º, 2º, 4º, 5ºano), a fim de conhecerem a catequista e aprenderem 

as orações em português;  

 - Frequentar, pelo menos, 50% (metade) das sessões de catequese 

previstas no ano das festas (3º ou 6º ano);  

 - Ensinar aos filhos as orações em português [temos brochura para 

ajudar]; 

 - Em maio devem apresentar comprovativo de que a criança está 

matriculada e frequenta a catequese suíça; 

 - Comunicar no início do ano pastoral [setembro] à MCLP-ZH que 

quer que a sua criança celebre a festa em junho do ano seguinte; 

 

 

3. Devem fazer a inscrição até 15 de julho de 2020 através do 

formulário online ou enviando/entregando a ficha de inscrição 

devidamente preenchida  na secretaria   da MCLP-ZH (pessoalmente, 

por e-mail, ou correio). Se a inscrição for feita online, 
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receberá uma confirmação automática dessa mesma inscrição, 

servindo esse email como comprovativo de inscrição. Caso 

contrário, não enviaremos qualquer confirmação de inscrição. 

Receberão apenas em meados/finais de agosto uma convocatória por 

carta ou email para a reunião de pais. 

  

NOTA: A MCLP-ZH não se responsabiliza por fichas de inscrição 

entregues a terceiros.  
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MANDAMENTOS PARA PAIS COM CRIANÇAS NA CATEQUESE 

1. Não somos uma ilha. Assim como precisamos da família e da sociedade, para fazer nascer e crescer a 
nossa criança, mesmo que a primeira responsabilidade seja sempre nossa, também precisamos da Igreja, 
para que a nossa criança, renascida pelo Batismo, cresça connosco na fé. 
 

2. Não nos bastamos a nós próprios na educação da fé, mesmo que sejamos os primeiros catequistas das 
nossas crianças. Catequistas da paróquia estão à nossa disposição, não para nos substituírem, mas para se 
tornarem colaboradores na educação da fé da nossa criança. O seu trabalho, feito em comunhão com a 
Igreja, será sempre em vão, sem o nosso empenho e colaboração! 
 

3. Não faltaremos à catequese. A catequese não é um «ensino» avulso e desorganizado. As faltas à 
catequese quebram a sequência normal da descoberta e do caminho da fé. Velaremos pela assiduidade 
das nossas crianças. E pelo seu acompanhamento, num estreito diálogo com o padre e catequistas. 
 

4. Não esperamos da catequese que faça bons alunos. Antes, pretendemos que ela nos ajude a formar 
discípulos de Jesus, que O seguem, em comunidade. Não desprezaremos a comunidade dos seus 
discípulos, a Igreja, nos seus projetos, obras e iniciativas. 
 

5. Catequese, não é uma “aula”, em ambiente escolar, dirigida sobretudo à inteligência, e destinada a 
articular a relação entre a fé e a cultura. A Catequese é sobretudo um “encontro”, no ambiente da 
comunidade, que se dirige à conversão da pessoa inteira, à sua mente, ao seu coração, à sua vida. 
 

6. Não queremos, apesar de tudo, que a catequese seja o nosso primeiro compromisso cristão. Participar na 
Eucaristia Dominical é um bem de primeira necessidade. Saberemos organizar a agenda do fim de 
semana, pondo a Eucaristia, em primeiro lugar. Custe o que custar! 
 

7. Não queremos que a Catequese em Português substitua a verdadeira Catequese na Paróquia suíça da 
área onde a família reside, nem o contrário. Uma e outra não se excluem mas implicam-se mutuamente. 
 

8. Não estaremos preocupados por que as nossas crianças “saibam muitas coisas”. Mas alegrar-nos-emos 
sempre, ao verificarmos que elas saboreiam a alegria de serem cristãs, e vão descobrindo, com a 
comunidade, a Pessoa e o Mistério de Jesus, o Amigo por excelência, o Homem Novo, o Deus vivo e o 
Senhor das suas vidas! 
 

9. Não exigiremos das nossas crianças, o que não somos capazes de dar. Por isso, procuraremos receber nós 
próprios formação e catequese, para estarmos mais esclarecidos e mais bem preparados. Procuraremos 
estar onde elas estão. Rezar e celebrar com elas, de modo a que a nossa fé seja vivida em comum na 
pequena Igreja que é a família e se exprima na grande família que é a Igreja. 

 
10. Não exigiremos das nossas crianças o que não somos capazes de fazer. Procuraremos pensar e viver de 

acordo com os valores do Evangelho. Sabemos bem que o testemunho é a primeira forma de 
evangelização. Deste modo, elas aceitarão melhor a proposta dos nossos ideais e valores. 
 

11. Jamais cederemos à tentação de “mandar” as crianças à Catequese, para nos vermos livres delas ou para 
fugirmos às nossas responsabilidades. 
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PREENCHER COM LETRAS LEGÍVEIS E MAIÚSCULAS.  

Nome*: ______________________________________________________________________________________________ 

Nasceu a*: ________ /________ /________ Em: _____________________________________________________________ 

Nome do Pai*: ________________________________________________________________________________________ 

Nome da Mãe*: _______________________________________________________________________________________ 

Data Batismo: ________ /________ /________ Na Paróquia de: _______________________________________________ 

Morada na Suíça*: _____________________________________________________________________________________   

Código Postal*: ____________________________________________ Telefone: ___________________________________ 

Telemóvel*: ____________________________Email*:________________________________________________________ 

Tem irmãos na catequese*?    [   ] Não  [   ] Sim  -  Nome do irmão/ã?_________________________________________                       

 

Assinalar apenas uma*: 

[   ] 1º ano de catequese  

[   ] Outro ano. Qual foi o último ano de catequese (da missão ou da paróquia) que frequentou? ________ 

Comunidade de preferência*:    [   ] St. Felix und Regula 

              [   ] Dreikönigen 

                                                            [   ] St. Andreas - Uster 

                                                            [   ] St. Ulrich – Winterthur 

Caso não haja vaga em St. Felix und Regula, em que comunidade pretende fazer a inscrição?  

_____________________________________________________________________________________________________ 

OBS:  

          As inscrições são limitadas! Serão consideradas por ordem de chegada. Ao fazer a inscrição confirma que leu e 
aceitou as condições de inscrição.  

 *Campos de preenchimento obrigatório 


