COLÉGIO NOTRE DAME DE CAMPINAS
Congregação de Santa Cruz

Circular 135/2017
Campinas, 21 de novembro de 2017.
Estimadas Famílias,
O Colégio Notre Dame, fiel à missão e ao carisma dos Religiosos da Congregação de Santa Cruz,
e enquanto Escola Católica, procura realizar uma educação compreendendo a pessoa na sua
integralidade, por meio da ação evangelizadora.
A Pastoral do Colégio Notre Dame realiza um trabalho de Educação da Fé, convidando as
famílias para participarem do Projeto de Iniciação Cristã, a Catequese para a Primeira Eucaristia.
“Num mundo cada vez mais descristianizado e onde os valores evangélicos estão cada vez mais
ausentes, a iniciação cristã, como fonte e meta da educação da fé, é o lugar privilegiado desta iniciação
cristã” (D.A.170). A Catequese sente-se desafiada a viver um novo momento, com nova linguagem,
novos métodos e novo ardor missionário.
Acreditamos ser a família a primeira Escola da Fé, e a comunidade o lugar do aprimoramento e
aprofundamento desta fé. “Conhecer a Jesus pela fé é nossa alegria; segui-lo é uma graça, e transmitir
este tesouro aos demais é uma tarefa que o Senhor nos confiou ao nos chamar e nos escolher” (D.A.18).
Portanto, conhecer Jesus nos leva a celebrá-lo especialmente na Eucaristia quando participamos das
missas todos os domingos.
As famílias que desejam que seus filhos participem da preparação do Sacramento da Eucaristia,
deverão se comprometer em participar das reuniões uma vez por mês. As reuniões acontecerão às
segundas-feiras das 18h30 às 19h30, no auditório do colégio. Pressupõe que as famílias tenham
vivências paroquial.

ENCONTROS DA CATEQUESE ACONTECERÃO:
4º ano manhã: 5ª feira – 13h30 às 14h30
4º ano tarde: 2ª feira – 18h30 às 19h30

As famílias deverão preencher as fichas anexando uma cópia da certidão de batismo e
entregá-las até o dia 07 de dezembro na monitoria do EFI.
Procurando construir juntos uma Escola em Pastoral, agradecemos a atenção com nosso abraço
fraterno.

Pe. Jamil Cury Sawaya
Coordenador da Pastoral

