
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO RELIGIOSA E PASTORAL – SORPA 
PRIMEIRA EUCARISTIA JOVEM 2022 

 
NORMAS GERAIS DA CATEQUESE 

 
 
O Colégio Santo Inácio, visando o amadurecimento da fé cristã, oferece a catequese para a Primeira 
Comunhão aos alunos matriculados nos 7os e 8os anos do Ensino Fundamental que já foram batizados. 
 
1. INSCRIÇÃO - De 16 a 25 de fevereiro de 2022 
 
*A inscrição da catequese da Primeira Eucaristia deverá ser feita pelo responsável financeiro do 
estudante e poderá ser realizada a partir do dia 16 de fevereiro de 2022, de duas formas na Secretaria 
do Colégio: 
 

1. PRESENCIALMENTE: Com a apresentação do Contrato de Prestação de Serviços, devidamente 
preenchido e assinado, até o dia 25 de fevereiro de 2022 (sexta-feira). 
 

2. POR E-MAIL:  O Contrato de Prestação de Serviços devidamente preenchido e assinado deverá 
ser escaneado e encaminhado em formato PDF para o e-mail da Secretaria do Colégio 
(sec.adriana@santoinacio.com.br) até o dia 25 de fevereiro de 2022 (sexta-feira). 
 

*A matrícula só será concluída após a entrega (presencial ou por e-mail) da ficha de inscrição 
preenchida com os dados do aluno e do Contrato de Prestação de Serviços na Secretaria do Colégio. 
 
2. METODOLOGIA 
Aqueles que desejarem receber o Sacramento da Eucaristia, deverão ser preparados. A Catequese da 
Primeira Comunhão é familiar, devendo, portanto, participar da mesma: pai, mãe, responsável e 
Jovem. 
 
3. ATIVIDADES  
 

 PARA OS JOVENS: 
A preparação da Primeira Eucaristia Jovem tem uma programação que desenvolve-se nos encontros 
semanais, conforme as datas e horários programados no nosso calendário anual.  
 

 Os alunos serão avaliadas pela frequência e participação nos encontros e celebrações. Todas as 
atividades têm frequência obrigatória e serão controladas pela Coordenação. As faltas serão abonadas 
somente com a apresentação de atestado médico. Faltas injustificáveis que excedam 20% dos encontros 
de catequese do ano de 2022 (4 encontros) implicarão no afastamento do(a) aluno(a) do grupo da 
catequese. 
 

 Os pais devem ficar atentos aos horários de início e término da catequese. Não será permitida a 
permanência e circulação de alunos pela escola fora dos horários estipulados para as atividades 
complementares, portanto: 
 

 Nos dias dos encontros (quartas-feiras), os alunos participantes, ao chegarem, aguardarão na 
portaria B (Barbosa de Freitas).  
 

 Os catequizandos só poderão entrar nas dependências internas do colégio acompanhados pelos 
catequistas responsáveis, dez minutos antes do início da aula (13h50min).  
 

 Ao término das atividades, os mesmos serão encaminhados à mesma portaria para esperar seus 
responsáveis. 
 

 Conforme o manual do aluno, em todas as atividades, diárias e complementares, o estudante deverá 
estar uniformizado, portanto, os catequizandos deverão comparecer as aulas de catequese com o 
fardamento oficial completo do colégio. 
 

 Camisa e bermuda oficial, tênis preto (para os meninos). 
 Camisa e short-saia oficial, tênis preto (para as meninas). 

mailto:sec.adriana@santoinacio.com.br


ENCONTROS SEMANAIS COM OS JOVENS  
Todas as quartas-feiras – das 14 horas às 15 horas 

MARÇO ABRIL MAIO JUNHO AGOSTO 

09/03 
16/03 
23/03 
30/03 

06/04 
20/04 
27/04 

 

04/05 
11/05 
18/05 
25/05 

01/06 
08/06 
15/06 
22/05 

03/08 
10/08 
17/08 

 
 

ENSAIO E CONFISSÕES 

CONFISSÕES 24 de agosto (4ª feira)  

ENSAIO GERAL  25 de agosto (5ª feira) - das 14h às 16 horas 
 

 PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
Para uma maior vivência e preparação para o Sacramento que seus filhos irão receber, a catequese 
realiza reuniões e momentos de reflexão com os pais e por determinação da Arquidiocese de Fortaleza, 
informamos que, todos os pais e/ou responsáveis estão convocados à participar dos encontros 
marcados no nosso calendário anual, conforme descrito abaixo: 
 

ENCONTROS COM PAIS E RESPONSÁVEIS 

Manhã de Espiritualidade com os pais da Eucaristia 
Data: 02 de abril (sábado) 
Horário: 8h30min 

Reunião com pais e/ou responsáveis 
Últimas orientações sobre a Celebração da 1ª Eucaristia 

Data: 03 de agosto (quarta-feira) 
Horário: 19 horas 

 

4. CELEBRAÇÃO DA PRIMEIRA EUCARISTIA 
Data: 27 de agosto (sábado)      Horário: 9 horas (pontualmente)         Local: Colégio Santo Inácio 
 

5. TRAJE 
 Calça comprida branca: Em brim ou sarja - sem detalhes, rasgões ou aplicações. 
Importante: A confecção ou compra da calça fica sob a responsabilidade da família. 
 Blusa padrão (Providenciada pelo SORPA). 
 Sapato preto (para os meninos)  
 Sandália ou sapatilha preta (para as meninas). 
 

6. FOTOS 
Por instruções da Arquidiocese e determinação da Direção, não serão permitidas máquinas fotográficas 
e/ou filmadoras durante as celebrações, exceto as da empresa indicada pelo Colégio. Portanto, os pais 
que desejarem o serviço deverão entrar em contato, individualmente, com o Sr. Rivaldo Fellipy (9 9945-
4063 e 9 8873-5049 – WhatsApp ) e acertar com ele o pagamento. 
 

7. TAXA – R$ 350,00 (Trezentos e cinqueta reais) 
Por ser uma atividade que se autofinancia, fixamos uma taxa de R$ 350,00 (Trezentos e cinqueta reais) 
para todas as despesas de preparação e para as celebrações, discriminadas abaixo: 
 

 Material gráfico das aulas de catequese  
 Folha de pagamento dos catequistas e colaboradores 
 Encontros e reuniões com os pais 
 Ministério de música para acompanhar os ensaios e as celebrações 
 Locação de som 
 Decoração da Celebração da Primeira Eucaristia 
 Blusa da Eucaristia (Traje da celebração), cordão com Crucifixo 
 Livros e jornais para a celebração 
 Velas para a Renovação das Promessas do Batismo 
 Materiais litúrgicos 
 

Esta taxa poderá ser paga em cinco vezes na tesouraria do Colégio, que fica aberta para atendimento, 
de segunda a sexta (dias úteis), no horário das 7 horas às 16 horas. 
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