Material Necessário

FORMAÇÃO DE CATEQUISTAS

“A Igreja é convidada por Deus e
pelos acontecimentos, que também
são apelos de Deus, a renovar a sua
confiança na atividade catequética,

 Biblia
 Guia do catequista e catecismo

como tarefa verdadeiramente
primordial da sua missão” (CT 15)

 Apontamentos a adquirir no curso
Instrumento musical que utilize
Local:
Centro Catequético - Fátima
Data:
17 (17h) a 24 (15h) de Agosto
Horário: Das 9h00 às 13h00
Das 15h00 às 19h30
Noite do dia 17 às 21h30

“A Igreja «deve considerar como
tarefa prioritária a formação de
catequistas com uma fé
profunda» e terá de formar
catequistas para todos os

Organização:
Centro Catequético das Missionárias
Reparadoras do Sagrado Coração de
Jesus, com a colaboração do Serviço
Diocesano da Catequese de Leiria-Fátima
Alojamento e
refeições no Centro Catequético:
Diária em quarto individual: 32,00€
Diária em quarto duplo: 28,00€
O Curso compreende sete diárias

destinatários que foram e
continuam a ser: «as crianças, os

17 a 24 de Agosto 2014

FÁTIMA
CENTRO CATEQUÉTICO

m.r.s.c.j
Inscrição: até 10 de Julho - 25,00€

adolescentes, os jovens e os
adultos»” (DGC 33)

CURSO GERAL

Centro Catequético de Nossa Senhora de Fátima
Av. Beato Nuno, 129, 2495 - 401 FÁTIMA
Tel. 249 531 276 Fax 249 531 583
Email: centcatmrscj@sapo.pt

MISSIONÁRIAS
REPARADORAS DO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome: _______________________________________________________________________________________
Data de Nascimento: _____ /______ /_______ Estado Civil _____________________________________________
Habilitações Literárias: __________________________________ Profissão: _______________________________
Morada: ______________________________________________________________________________________
Código Postal: _________ - ______ Localidade: ______________________________________________________
Telef: _______________ Telm: _______________ Email: _____________________________@_______________

NÃO

SIM

Diária em quarto duplo 28€

Deseja alojamento?
NÃO

Paróquia: _________________________________________ Diocese:____________________________________
Assinale com una cruz:
Inicia este ano o Curso Geral? SIM
Indique a qualidade do quarto: Diária em quarto individual 32€
Pretende por companhia de quarto: ________________________________________________________________
Enviar a ficha de inscrição até ao dia 10 de Julho, com o valor de 25€ em vale-postal ou cheque, à ordem de:
Missionárias Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus.

O Curso compreende as
seguintes disciplinas:
Ano - 2014

Ajudar os catequistas a
aprofundarem a fé e a sua
formação inicial;

☺

Proporcionar uma preparação
geral para o desempenho
adequado da sua missão
na Igreja.

tempo de estágio sob a
orientação do Secretariado
Diocesano da Catequese a
que o catequista pertence.

☺
O curso compreende um



Com este Curso pretende-se:
realiza-se em duas etapas,
de sete dias cada uma,
em dois anos consecutivos;

OBJECTIVOS

Este curso é intensivo:



A formação espiritual faz-se
através da vivência celebrativa,
em cada ano.

tenham concluído o Curso de
Iniciação e possuam alguma
experiência de catequese;


Destina-se a catequistas que



Ano - 2015

 Formação Bíblica e Teológica
 Psicologia Evolutiva
 Trabalhos práticos de catequese

O Curso Geral é considerado
formação fundamental
para todos os catequistas

 Catequética
 Pedagogia da Fé
 Trabalhos práticos de catequese

............................................................................................................................................

TEMÁTICAS

