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CATEQUESE INFANTIL 2022 

 

A Catequese Infantil tem por missão educar para a sagrada liturgia a fim de que a 

celebração seja verdadeira expressão de fé e vivência no mistério pascal de Jesus. A 

mensagem do Cristo ressuscitado precisa ecoar em todo mundo o e em todas as realidades. 

Nas comunidades dos primeiros cristãos, havia harmonia entre fé, vida, catequese e liturgia 

e essa perfeita harmonia era experienciada à luz da Palavra, da tradição, da oração, da 

Eucaristia e da comunhão fraterna. Hoje, somos convocados, como catequistas, a trazer de 

volta esses mesmos sentimentos, de comunhão, fraternidade e alegria.    

 Precisamos despertar em nossos catequizandos o mesmo fascínio daquele tempo, a 

mesma vontade de seguir a Jesus Cristo e ao Evangelho.    

 A Capelania Católica do CBMDF convida toda a comunidade a participar deste 

movimento catequético, que contará com a metodologia da catequese para 1° Eucaristia 

Etapa I e II (crianças de 7 a 10 anos) com foco na Bíblia, palavra viva de Deus, e na tradição 

da Igreja Católica Apostólica Romana e a Perseverança (crianças de 11 a 14 anos) com o foco 

na evangelização e nas boas obras.        

 Na Primeira Eucaristia, os catequizandos vão presenciar a importância de se 

conhecer a Palavra de Deus, desde a criação do mundo até a ressureição e ascensão de Jesus 

Cristo. Aprenderão também sobre a Tradição da Igreja de Cristo, seu calendário litúrgico e 

a vida de seus membros.         

 A Perseverança ocorrerá como uma consolidação de todos os conhecimentos 

citados, buscando de formas teóricas e científicas as comprovações de milagres e 

tangenciando estudiosos da Igreja como São Tomaz de Aquino. Haverá também uma 

atuação efetiva dos jovens nas missas, exercitando a caridade e demonstrando o devido 

respeito e colaboração com este evento tão importante. Para auxiliar o jovem nessa missão, 

utilizaremos o Youcat, livro idealizado pelo Papa João Paulo II, e também a Bíblia.  
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Começamos este ano com novas diretrizes e nelas algumas mudanças. 

✓ INÍCIO: SÁBADO, 19/ MARÇO/2022 

✓ HORÁRIO: Das 16h15 às 18h  

✓ LOCAL: Capelania Militar do Espírito Santo, endereço: SAIS A/E Nº 3, Setor Policial Sul, 

Brasília/DF  

✓ Os responsáveis deverão providenciar os seguintes documentos a serem entregues até 

a 2ª semana dos encontros.  

- Cópia do Certificado de Batismo 

- Cópia da Certidão de Nascimento 

-Cópia da Lembrança da Primeira Eucaristia para Alunos da Perseverança  

✓ Aos responsáveis solicitamos a contribuição voluntária de R$ 100,00 para a compra da camiseta 

e dos materiais didáticos 

 

AVISOS E ORIENTAÇÕES 

1. Fica vedada a utilização de celular em sala pelos catequizandos. Os catequistas utilizarão 

apenas para uso didático e auxílio na comunicação com a coordenação.  

2. Haverá duas avaliações, uma em cada semestre, nas datas de 04/07 e 07/11.  

3.  Lista de presença obrigatória, com no máximo 25% de ausência.  

4. Instrumentos de comunicação aos pais: avisos, convites e informativos, preferencialmente via 

on-line. 

5. Os pais se comprometem a reforçarem e a incentivarem o bom comportamento de seus filhos.  

6. Não será tolerado nenhum tipo de falta de respeito com os catequistas, colegas e demais 

colaboradores da catequese.  

7. É de extrema importância que as crianças e os jovens compareçam às Missas obrigatórias e 

atividades desenvolvidas pela Catequese Infantil.  

7.1 As Missas e os demais eventos obrigatórios serão comunicados aos pais com uma semana 

de antecedência.  

7.2 Atenção à vestimenta das crianças e jovens nos dias de Missa.  

7.3 Durante as missas obrigatórias, as crianças e os jovens irão se sentar junto com a 

Catequese.  

7.4 As Missas serão após a catequese no horário de 18h.  

8. É obrigatório e imprescindível o uso do uniforme fornecido pela catequese também como os 

materiais de uso pessoal.  

9. Os encontros ocorrerão aos sábados no horário das 16h15 às 18h, na Capelania Militar do 

Espírito Santo.  

 

1 °EUCARISTIA – Etapa I 1 °EUCARISTIA – Etapa II PERSEVERANÇA 

 IDADE: 7 a 8 ANOS  
DURAÇÃO: Mínimo 1 anos** 

IDADE: 7 a 10 anos * 
DURAÇÃO: Mínimo 2 anos** 

IDADE: 11 a 14 anos*** 
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DURAÇÃO: Até estar 
preparado para a Crisma 

 *  verificar casos especiais.  **alunos com idade acima do pretendido e com o comprovado conhecimento terão o tempo de 
catequese reduzido. ***alunos que já fizeram a 1° Comunhão e possuem o conhecimento necessário, mas não possuem a idade 
mínima para a perseverança poderão ser realocados, conforme demanda. 
 
 
 
 

MATERIAIS DE USO PESSOAL  
Materiais de papelaria 

 
✓ 01 Caderno de brochura com pauta: 

-Vermelho para a Catequese 
- Verde para a Perseverança  

✓ 01 Pasta simples de elástico 
-Vermelha para a Catequese 
- Verde para a Perseverança 

✓ 01 Caixa de Lápis de cor  
✓ 01 Tesoura sem ponta  
✓ 01 Lápis de escrever 
✓ 01 Cola branca 
✓ 01 Apontador 

01 Borracha  
✓ 01 Régua 

Materiais religiosos 
 

 1 ° EUCARISTIA – Etapa I e Etapa II 
 
✓ Bíblia Ave Maria; *   
✓ Terço. 
 

PERSEVERANÇA 
✓ Bíblia Ave Maria*   
✓ Terço 
✓ Youcat 
 
 
* Solicitamos que a Bíblia seja da editora AVE MARIA, pois 
é uma das melhores e mais confiáveis traduções das 
escrituras sagradas.  

 


