Secretariado Diocesano de
Evangelização e Catequese
Diocese de Coimbra

31 Agosto 2019
Rev.mo Senhor Padre / Diácono
Amigo(a) Catequista
Estamos já todos a olhar para o novo ano pastoral que está prestes a iniciar e certamente os planos
pastorais e preparativos para o seu arranque estão nas nossas preocupações e ações imediatas. A
todos quero saudar em nome do Secretariado Diocesano da Catequese e desejar para todos as mais
abundantes Bênçãos de Deus.
Neste início de ano pastoral, já se vai tornando habitual a realização da nossa ASSEMBLEIA
DIOCESANA DE CATEQUISTAS. Uma vez mais vamos aproveitar o dia que o nosso Bispo
convida a Diocese para a ABERTURA DO ANO PASTORAL DA DIOCESE para a realizar. O dia
marcado é o 29 de Setembro (domingo).
Durante a manhã (10h – 13h), encontramo-nos no Colégio de São Teotónio e este ano com duas
temáticas em opção:
a) A catequese com os adolescentes em vista à preparação das Jornadas Mundiais da Juventude –
Lisboa 2022 onde o Pe Tiago Neto e a Irmã Isabel do Secretariado da Catequese de Lisboa nos
ajudarão a conhecer o projeto Say Yes no qual já muitos se inscreveram para concretizar nas suas
paróquias e nos seus grupos de catequese (este grupo será essencialmente para estes!);
b) e para os restantes catequistas o Diácono Paulo Campino do Secretariado da Catequese de
Santarém reflete e partilha connosco na perspetiva do nosso Plano Diocesano de Pastoral.
Como tem sido hábito, podemos almoçar no Colégio (almoço – 6,50€ e inscrição – 2,50€) e para
tal peço que se inscrevam o mais rápido possível comunicando para o SDEC até ao dia 23 de
Setembro (239.792.344; 239.792.340; secretaria@sdec-coimbra.com ou p-ferrao@sapo.pt).
Na parte da tarde integramo-nos no programa da Diocese.
Que o Senhor Jesus nos ajude a concretizar com ânimo e alegria a missão que nos confia e abençoe
os nossos propósitos e compromissos.
Renovando as minhas saudações, abraço-vos no Senhor.
Pe Manuel Ferrão

ASSEMBLEIA DIOCESANA DE CATEQUISTAS – 29 SETEMBRO 2019
Colégio de São Teotónio, 10h - 13h
Nome: ____________________________________________________________________________________________________
Paróquia de: ______________________________________________________________ Catequista do _______ º ano
Morada: __________________________________________________________________________________________________
Telemóvel: __________________________ email: ____________________________________________________________

 Grupo da catequese com os adolescentes
 Inscrição e Almoço – 9,00€
Secretariado Diocesano de Evangelização e Catequese (SDEC)
Centro Pastoral – Seminário Maior de Coimbra
3004-547 COIMBRA

 Grupo para o Plano Diocesano Pastoral
 Só a Inscrição – 2,50€
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