
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASSO A PASSO PARA IMPLANTAÇÃO 

 

Etapa 1 – Organização, divulgação e inscrição das famílias 

 

1. Reunir o pároco/administrador paroquial, a equipe paroquial de Catequese e a coordenação 

paroquial do Setor Família (Pastoral Familiar, ECC, ENS...) para: 

▪ conhecer o projeto e seu material; 

▪ agendar os encontros de apresentação e inscrição das famílias (data, local, horário); 

▪ dividir as tarefas dos encontros; 

▪ pensar a divulgação do projeto junto às famílias e à comunidade; 

▪ elaborar um cronograma de ação, a partir dos passos aqui indicados. 

 

2. Reunir com os catequistas e agentes do Setor Família, por comunidades para: 

▪ conhecer o projeto e seu material; 

▪ repassar as datas dos encontros de apresentação, dividindo tarefas; 

▪ registrar a disponibilidade dos catequistas e agentes de pastoral para os encontros mensais com 

as famílias, bem como para os plantões de inscrição. 

 

3. Realizar a divulgação do projeto 

▪ no CPP e CPCs; 

▪ nas redes sociais da paróquia; 

▪ nos avisos das missas; 

▪ nos murais das igrejas e das secretarias paroquiais; 

▪ através de outros meios de comunicação. 

 

4. Impressão dos materiais do projeto para as famílias: 

▪ folder com ficha de inscrição; 

▪ vivências para o mês de março. 

 

Após o encontro de apresentação e inscrição das famílias 

 

5. Realizar plantões ao final das missas e em outras situações adequadas para receber as fichas. 

 

6. Fazer a triagem das fichas por comunidades e horários registrados pelas famílias, para formar os 

grupos de 12 famílias. 

 

7. Organizar as duplas de catequistas, com seus respectivos dias, horários e locais de encontros. 

 

8. Repassar as fichas aos catequistas para contato com as famílias e agendamento do 1º encontro. 

 

9. Promover encontros (presenciais ou virtuais – de acordo com a orientação do pároco) com 

pequenos grupos de catequistas para preparação do 1º encontro com as famílias a ser realizado na 

última semana de março. 


