
4º Ano
CALENDÁRIO

FAFE | 2020-2021

www.paroquiadefafe.com

Legenda
Eucaristia IN 

11h30 na Igreja São José
Eucaristia SCJ 

16h45 na Igreja do Sagrado Coração de Jesus

As eucaristias assinaladas com sombreado 
indicam as festas do itinerário catequético.

Para Ler...
Na desgraça vamos aproveitar as graças. É assim 
que estamos a encarar este novo ano catequético. 
A necessidade de algumas medidas para dimi-
nuição de riscos de contágio pandémico deixou 
a descoberto a oportunidade de olharmos para a 
catequese como ela é, anúncio de Jesus Cristo que 
não está confinado exclusivamente a um espaço, 
mas que conjuga  paróquia, família e Eucarística.
Este calendário pretende ser uma ajuda para a 
programação da vida familiar contando com o 

percurso catequético nos três modelos que propo-
mos.
Para a catequese em família faremos chegar uma 
proposta para cada semana, via e-mail.
A presença na Eucaristia nos dias assinalados é 
obrigatória e devem comunicar aos catequistas a 
presença, para melhor organização dos lugares 
na igreja. Dada a limitação dos espaços podem 
(devem) acompanhar apenas o pai e/ou a mãe. 
Nos dias em que não estão convocados para a Eu-
caristia com a catequese, não deixem de procurar 
a celebração num das outras que a paróquia tem, 
pois esse é o ritmo da vivência da fé de cada cris-
tão.
No Natal e na Páscoa, não temos dia específico, 
mas a paróquia fará, atempadamente, uma pro-
posta de vivência catequética.

SEMANA



OUTUBRO ’20

19 Família
26 Paróquia

NOVEMBRO ’20

2 Família
9 Paróquia

16 Família
23 Paróquia
28 Eucaristia SCJ

DEZEMBRO ’20

7 Paróquia
14 Família
21 Paróquia

Natal

JANEIRO ’21

4 Família
11 Paróquia

18 Família
23 Eucaristia SCJ

FEVEREIRO ’21

1 Família
9 Paróquia
14 Eucaristia IN

22 Paróquia

MARÇO ’21

1 Família
8 Paróquia

13-14 1ª Comunhão
20-21 1ª Comunhão

27 Via -Sacra

ABRIL ’21

Páscoa
12 Família
19 Paróquia

24 Eucaristia SCJ

MAIO ’21

3 Paróquia
8 Sameiro

15 Eucaristia SCJ
24 Família
31 Paróquia

JUNHO ’21

5 Eucaristia SCJ
14 Paróquia
21 Família

28 Paróquia

JULHO ’21

5 Família


