FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome:

Endereço:
n°
Cidade:
CEP:

Aniversário:

/

/

Tel:
e-mail (Legível):

Paróquia:

Comunidade:

Onde atua na Iniciação Cristã?
( ) Batismo ( ) Eucaristia ( ) Crisma
Há quanto tempo é catequista? ______anos
É coordenador (a)? ( )sim ( ) não
Já foi? ( ) sim ( ) não
Já participou:
( ) Escola de Teologia e Pastoral
( ) Escola Diaconal
( ) IRPAC (Instituto Regional de Past. Catequética)
( ) Outros.
Quais
Está ciente do compromisso assumido ao se
inscrever na Escola Catequética, em relação à
frequência e ao cumprimento das atividades
solicitadas?
Ass.:

Favor devolver a Ficha de Inscrição preenchida para:
lourdesogioni@hotmail.com

Até a data de: 27 de Fevereiro de 2015
As vagas não preenchidas até a presente
data serão redistribuídas.

ESCOLA CATEQUÉTICA DIOCESANA
Apresentação
A catequese de iniciação à vida cristã é um
despertar da fé em Jesus Cristo. Um caminho de
encontro vivo com o Senhor Jesus em que o
catequizando realiza. O catequista tem consciência
de sua missão de conduzir o catequizando ao
mistério de Deus.
A Escola Catequética quer ser um meio
pedagógico onde os catequistas possam aprimorar
seus conhecimentos e vivências nos métodos
aplicados. É uma resposta para a urgência de uma
formação sistemática, a ﬁm de que os catequistas
tenham presente a importância de uma
evangelização renovada, atualizada, dinâmica e
comprometida com uma espiritualidade do
seguimento de Jesus Cristo e de pertença à
comunidade Eclesial.
Objetivos:
Promover
uma
conversa
sobre
a
contextualização da evangelização hoje, em
sua experiência e em seus aspectos
metodológicos à luz das orientações da Igreja e
do Diretório Diocesano da Vida Sacramental.
Oferecer uma formação permanente para todos
os catequistas de catequese da Iniciação à Vida
Cristã(Batismo-Eucaristia-Crisma), qualiﬁcandoos para a sua ação na comunidade e/ou
paróquia.
Cultivar a espiritualidade do catequista,
alimentando sua alegria de ser educador da fé e
de estar a serviço do Reino.
Manter e fazer crescer o encantamento pela
pessoa de Jesus Cristo, modelo de catequista e
de pedagogia catequética.
Oferecer espaço para que a prática catequética
seja revista nos seus moldes e apontar

caminhos de superação dos desaﬁos mais
comuns vividos pelos grupos de catequistas.

Crité
rios para a participação:
Ter experiência catequética, ou seja, estar
atuando há, pelo menos três anos na catequese
de Iniciação à Vida Cristã.
Ter o Ensino Fundamental.
Ter, no mínimo, 18 anos.
Ter disponibilidade de tempo para frequentar o
curso com ﬁdelidade e pontualidade.
Ter carta de apresentação do pároco.
Duração:
11 módulos, num total de 132 horas/aula,
durante dois anos.
Cada módulo, bimestral, será ministrado num
ﬁnal de semana.
São 08 horas/aula no sábado e 04 horas/aula,
no domingo.
Horário:
Inicia no sábado às 08h e termina no domingo
às 12h, com almoço.
Nº de vagas:
Dois catequistas por paróquia. Podem surgir
mais vagas no caso de alguma paróquia não
inscrever seus catequistas.

Frequê
ncia mínima:
80% das aulas.
Investimento por módulo:
R$ 70,00 (por pessoa)
Local:
Escola Diaconal Santo
Cachoeiro de Itapemirim.
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Miriam Bechepeche: (28) 9901-8559
Lourdes Ogioni: (28) 9952-9929
Secretariado Diocesano de Pastoral
(Ivanete): (28) 2101-7610

Vida

INFORMAÇÕES

Catequese
Familiar

Roupa de cama, banho e objetos pessoais.
Bíblia e DNC (Diretório Nacional de
Catequese).
Caderno e caneta para anotações.

Itinerário de Fé

MATERIAL NECESSÁRIO

P.J / P. J. R

Grupos
Jovem

6º Módulo: Bíblia na catequese III:
As cartas paulinas, católicas e pastorais.
7º Módulo: Metodologia Catequética.
8º Módulo: Organização e planejamento
da catequese.
9º Módulo: Sacramentos e Liturgia.
10º Módulo: Catequese permanente.
11º Módulo: Ética cristã. Mariologia.

Porta de
Entrada

2016

Setor Juventude

1º Módulo: A História da Catequese.
2º Módulo: Bíblia na catequese I:
O Antigo Testamento.
3º Módulo: Bíblia na catequese II:
O Novo Testamento.
4º Módulo: A Pessoa de Jesus Cristo.
5º Módulo: Espiritualidade na catequese.

Ministérios Ordenados
e
Vida consagrada

2015

ESCOLA CATEQUÉTICA

Cursilho
Jovem

CONTEÚDOS

Diocese de Cachoeiro de Itapemirim
Espírito Santo

