Paróquia de Cristo Rei  Algés / Miraflores
CATEQUESE catequesealges@gmail.com
Algés, 27 de Setembro de 2013

CONVITE
Aos pais das crianças que começaram a frequentar a catequese
(em particular, 1.º volume)

Naquele tempo apresentaram a Jesus umas crianças para que lhes
tocasse, mas os discípulos afastaramnas. Jesus, ao ver isto,
indignouSe e disselhes: «Deixai vir a mim as criancinhas; não as
estorveis: dos que são como elas é o reino de Deus. Em verdade vos
digo: Quem não acolher o reino de Deus como uma criança não
entrará nele». E, abraçandoas, começou a abençoálas, impondo as
mãos sobre elas.

É com muita alegria que recebemos os vossos filhos na catequese. Renovase a felicidade
com que a Igreja vos acolheu no dia do seu Baptismo.
No dia do Matrimónio, a Igreja pergunta: «Estais dispostos a receber amorosamente os
filhos como dom de Deus e a educálos segundo a lei de Cristo e da sua Igreja?».
E no dia do Baptismo, após o compromisso dos pais para a educação cristã dos seus filhos,
o celebrante diz: «É com muita alegria que a comunidade cristã te recebe. Em seu nome, eu te
assinalo com o sinal da cruz e, depois de mim, os teus pais vão também assinalarte com o mesmo
sinal de Cristo Salvador».
Renovando os contactos anteriores, para
❏ preparar a celebração com a bênção das crianças que começam a frequentar a
catequese (será no Domingo, dia 6 de Outubro, na Eucaristia, Igreja Paroquial de
Algés, 11h00; acolhimento às 10h30);
❏ e reflectir com os pais sobre itinerário de catequese e a família;
convidamolo/a a participar na reunião de pais (1.º volume) no Centro Pastoral em
Miraflores, no dia 30 de Setembro: 21h15, acolhimento e oração; 21h30, tema e partilha. No
encontro estarão presentes os catequistas dos seus filhos.
Invocando a bênção de Deus e a protecção de Nossa Senhora, peregrina da fé,
P. António Figueira

