
PARÓQUIA:

COMUNIDADE:

Etapa: Eucaristia ( 1 ) / ( 2 ); Crisma ( 1 ) / ( 2 ); Adultos ( )

Nome:

Nasc.:___/___/_____      Batizado (sim) (não) em:____/ ___/_____

E-mail:

Tel.:                                                     Celular:

Rua:                                                                    nº.:               /

Bairro:                                                                 CEP:

Escola:                                                        Ano escolar        (M) (T) (N)

Nome do Pai: 

E-mail:                                                           Tel.:

Nome da Mãe:

E-mail:                                                           Tel.:

Outro contato:

E-mail:

OBS.:

INSCRIÇÃO DE CATEQUESE/  ANO______
Esta ficha permanece no arquivo da paróquia

Etapa: Eucaristia ( 1 ) / ( 2 ); Crisma ( 1 ) / ( 2 ); Adultos ( ) ANO______

Nome:

Rua:                                                                           nº             /

Bairro:                               CEP.:                    Cidade: 

Resid                                                Celular:

Nasc.::___/___/_____  Batizado: ___/ ___/ ____ ou (não) 

E-mail

Com quem você mora?

Quem lhe leva para a catequese? 

Escola                                                          Ano escolar         (M) (T) (N)

Disciplina que + gosta                                    menos gosta:

Pratica esporte? ( S ) ( N ) Qual                              Time: 

O que mais gosta de fazer nas horas livres?

                                   O que não gosta de fazer? 

Por que você está na catequese?

Costuma ir à missa aos domingos? ( S ) ( N )

Faz uso de alguma medicação que seria importante o (a) catequista 

saber? 

Alguma informação a mais? 

Como gostaria que fossem os encontros de catequese? (use o verso)

O que o motivou para a catequese? Conte um pouco da sua caminhada 

de fé - para os adultos (use o verso)

Eu (nome do resp)

ao inscrever (nome do catequizando)

para a catequese de  
na paróquia  
recebi as informações importantes para o bom desenvolvimento do pro-
cesso da Iniciação à Vida Cristã e comprometo-me a respeitar os seguin-
tes 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 responsável participe das reuniões;
6. Algumas vezes o catequista ligará para sua casa, ou enviará email para fazer algum comu-
    nicado, ele fará em nome da Igreja, temos certeza 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. Os catequizandos são convidados a participarem 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).

Estou ciente e de acordo, 
                                                             Assinatura do familiar responsável

Catequista que recebeu a inscrição:

Assinatura:(do catequista)

Local e data                                                                   ___/___/_____

PERFIL DO CATEQUIZANDO
Entregue no primeiro dia de encontro, a ser preenchida em casa, 

com ajuda dos familiares e devolvida ao catequista no segundo encontro. 
Estas informações permanecem com o Catequista

TERMO DE COMPROMISSO DA FAMÍLIA


