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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 maio/junho do ano seguinte; 

3. Devem fazer a inscrição até 16 de julho de 2021 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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




