
Circular aos Pais

sábado, 20 de novembro de 2010

Nasceu O Nosso Rei

Como sabeis a catequese Paroquial está a preparar um encontro 
de Advento no Santuário de Cristo-Rei para as crianças do 4.º ao 
6.º anos. Sendo porém, urgente, estimar o número exacto de parti-
cipantes gostaríamos que inscrevessem o(a) vosso(a) filho(a) com 
a maior brevidade.

Se, como nós, considerardes que esta é uma oportunidade rara 
para uma experiência vivencial de fé marcante para os vossos fi-
lhos, confirmai a sua presença à/ao Catequista do vosso filho im-
preterivelmente até ao dia 26 deste mês, por email, sms ou telefo-
ne. Sem prejuízo dessa confirmação, p.f. fazei a inscrição no des-
tacável abaixo, e devolvei-a, até dia 28 deste mês, sem o qual não 
poderemos considerar a inscrição. 

O ponto de partida desta actividade será a Igreja Matriz, onde nos 
encontraremos às 9h, e termina com uma celebração Eucarística 
às 15h30 no Santuário do Cristo Rei, em que todos os pais estão 
convidados a participar. 

O almoço será partilhado, logo cada menina/o deverá levar algo 
para pôr em comum na refeição. O encontro terá um custo de cinco 
(5,00) euros por participante. Não deixe ninguém de participar por 
motivos estritamente económicos, confiando em Deus e na possí-
vel ajuda humana.

Para todos os esclarecimentos, podeis contactar a(o) Catequista 
da(o) vossa filha(o) ou qualquer das responsáveis do Secretariado, 
a saber:

Cristina Branquinho  Telem. - 96 347 55 62  

E-mail – cristinabranquinho@gmail.com

Marta Gaspar E-mail - hmartagaspar@gmail.com

Noémia Gomes E-mail – noemia.gomes39@gmail.com
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INSCRIÇÃO PARA A IDA AO ENCONTRO INTER-PAROQUIAL DE 
ADVENTO NO SANTUÁRIO DE CRISTO-REI

Eu, __________________________________________, abaixo 
assinado(a), na qualidade de Encarregado(a) de Educação 
de__________________________

_______________________________, informo que tomei conhe-
cimento do local, datas e objectivos da actividade que se vai reali-
zar no dia 4 de Dezembro mencionada na circular aos pais, pelo 
que, autorizo o meu Educando(a) a participar na mesma.

No final da actividade:

 • Iremos participar na celebração Eucarística no Santu-
ário, logo responsabilizar-nos-emos pelo regresso do(a) nosso(a) 
filho(a) ___

 • Não iremos participar na celebração Eucarística no 
Santuário, logo o(a) nosso(a) filho(a) regressa de autocarro à Ig. 
Paroquial___ onde chegará às 17H15m

Data___/___/___         
Assinatura______________________________

O pároco 

Pe José Luís Gonçalves da Costa
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