Secretariado Diocesano de
Educação Cristã
Vigararia da Evangelização, Culto e cultura
Diocese de Viseu

30 de Novembro 2018
Rev.mo Senhor Padre
Caríssimos Catequistas
Prestes a iniciar o tempo litúrgico do ADVENTO, permitam-me uma palavra de saudação e
votos sinceros de que o Natal de Jesus continue a acontecer nas nossas.
Tentando dar resposta a inquietações partilhadas por alguns catequistas e em conjunto com os
Secretariados das Dioceses de Aveiro, Guarda, Lamego e Coimbra, pensámos realizar um dia
de encontro, partilha de experiências e formação como catequistas. A CATEQUESE COM
OS ADOLESCENTES, pela sua importância e atualidade, serve de motivação.
Com a ajuda do Professor Doutor Alfredo Teixeira (UCP) e do Padre e psicólogo Paulo Alves
(Lamego) o tema escolhido para a nossa formação é: “NOVAS ADOLESCÊNCIAS:
DESAFIO À CATEQUESE”.
Vai acontecer em Viseu (Auditório do Seminário Maior – Largo de Santa Cristina) no
próximo dia 19 de janeiro de 2019 (sábado) a partir das 10h.
Assim sendo, por este meio venho convidar-vos a participar nesta formação conjunta com as
Dioceses nossas vizinhas. Será muito mais rica esta experiência assim em conjunto! Seria
muito bom que de todas as nossas paróquias estivesse alguém… sacerdotes, diáconos,
catequistas coordenadores e formadores, catequistas dos adolescentes…
Pedimos que se inscrevam preenchendo a ficha que segue abaixo e enviando-a para o
Secretariado (sdecviseu@gmail.com ) no máximo até ao dia 5 de Janeiro.
Podemos almoçar no Seminário. A inscrição e o almoço, 10€; só inscrição, 5€.
Esperando que todos nos possamos motivar a participar,
Renovo as minhas saudações, saudando-vos no Senhor.
Diác. Joaquim Cardoso

NOVAS ADOLESCÊNCIAS: DESAFIO À CATEQUESE
FORMAÇÃO DE CATEQUISTAS – AVEIRO, COIMBRA, GUARDA, LAMEGO E VISEU
Auditório do Seminário Maior de Viseu, 10h – 17h
Nome: _____________________________________________________________________________________________
Paróquia de: ________________________________________________________ Catequista do _______ º ano
Morada: ___________________________________________________________________________________________
Telemóvel: __________________________ email: ______________________________________________________
Inscrição e Almoço – 10,00€
Centro Pastoral Diocesano – Rua D. António Monteiro, 2
3500-040 VISEU
E-mail: sdecviseu@gmail.com
Tel. 232 467690 –Tm 961 490 804

Só a Inscrição – 5,00€

