
PROJETO DE INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ 

TERMO DE COMPROMISSO DA FAMÍLIA 

 

 

Eu (nome do responsável) ______________________________________________ CPF:  ______________________  

ao inscrever (nome do catequizando) ________________________________________________________________ 

para a catequese de ______________________________________________________________________________  

na paróquia _____________________________________________________________________________________  

recebi as informações importantes para o bom desenvolvimento do processo da iniciação à Vida Cristã e 

comprometendo-me a respeitar os seguintes requisitos da formação:  

1. Os encontros da catequese são semanais e têm duração de uma hora e meia;  

2. Para os encontros é necessário que o catequizando tenha a Bíblia;  

3. Quando o catequizando faltar, deverá recuperar o encontro em horário combinado com o catequista;  

4. Em caso de doença e apresentação de atestado médico, será proposta uma recuperação especial;  

5. Os familiares serão chamados para alguns encontros com o catequista; é fundamental que algum dos responsáveis 

pelo catequizando participe das reuniões;  

6. Algumas vezes o catequista ligará para sua casa ou enviará e-mail para fazer algum comunicado, ele o fará em nome 

da Igreja, temos certeza de que será bem acolhido;  

7. Ao longo do ano ocorrerão celebrações na Igreja em que o catequizando deverá participar para passar às etapas 

seguintes de sua formação. A presença nessas celebrações é imprescindível;  

8. O catequizando é convidado a participar das celebrações da comunidade;  

9. Recebi, no ato da inscrição, as datas e horários dos compromissos deste ano Catequético (preparar e entregar o 

calendário da etapa);  

10. O catequizando deverá seguir todos os protocolos adotados para a proteção ao COVID-19; 

11. Autorizamos, por meio desta, o uso da imagem de nosso filho em todo e qualquer material entre fotos, 

documentos e outros meios de comunicação, para ser utilizada em campanhas institucionais, da Mitra da Arquidiocese 

de Porto Alegre, sendo essas destinadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno desta 

Instituição, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade. A presente autorização é concedida a título gratuito, 

abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional, em todas as suas modalidades.  

 

Estou ciente e de acordo, _______________________________________  

                                                          Assinatura do familiar responsável  

 

Catequista que recebeu a inscrição:  

Assinatura _________________________________________________  

Local ______________________________________________________ e data  ____/____/______ 


