
Guia para os Pais 
 

Actividade Sacramentos - 29/03/2020 
 
Como sabem temos vindo a trabalhar sobre os sacramentos durante a catequese.  
Vimos os 7 sacramentos e tentámos explicar de maneira concisa cada um.  
Depois tivemos a oportunidade de ver mais atentamente e mais profundamente certos 
Sacramentos: Baptismo, Confirmação, Unção do Doentes. Os outros seguirão mais tarde… 
 
Por isso, propomos que esta semana trabalhem em casa com os seus filhos sobre os 
Sacramentos da Igreja. 
 
Para isso preparámos duas fichas: 
 

● A primeira é uma ficha de revisão para relembrar os diversos sacramentos. Seria bom 
lerem com os vossos filhos e explicar algo que possam ter dificuldade em perceber. 
Podem por exemplo ler um Sacramento por dia. 

Esta ficha está em versão PDF e pode ser utilizada em versão numérica para evitar 
impressões.  

 
● A Segunda ficha propõe dois pequenos exercícios sobre os sacramentos.  

Se possível deixem primeiro os seus filhos fazerem os exercícios sozinhos e em caso 
de necessidade ajudem-nos.  

Esta ficha está em versão WORD e, depois de aberto o ficheiro, pode ser utilizada 
directamente no PC: podeis preenchê-la (sem imprimir) e depois de « enregistrer » 
enviar-nos o ficheiro Word por mail en pièce jointe.  

Ou então pode ser impressa, preenchida manualmente, fazer scan e enviar para nós. 
 
Também relembramos que continuem o caminho quaresmal iniciado. Esta semana é 
simbolizada pelas mãos da PARTILHA e da AJUDA. As crianças podem fazer pequenos 
gestos/ações de partilha/ajuda para com os outros membros da família: o confinement deve 
ajudar-nos a sermos mais atentos aos outros.  
 
Finalmente leiam com os vossos filhos o Evangelho deste domingo (à disposição no site do 
Santuário) e depois escolham uma frase (ou parte de frase) que acham importante ou que mais 
gostaram no Evangelho. O(A) vosso(a) filho(a) escrevará essa frase no livrinho que lhes foi 
dado para acompanharem os domingos. 
 
Em caso de dúvida ou de dificuldade, podem contactar-nos por chamada, SMS ou pelo 
grupo Whatsapp. Estamos sempre disponíveis para responder e ajudar.  
 
Podem-nos enviar os trabalhos por e-mail antes do próximo sábado com o assunto (objet) de 
mail seguinte: CATEQUESE 3º ANO – ACTIVIDADE 1 – NOME DA CRIANCA 
Patricia: rafanairi@gmail.com 
Joël : joel.ferraosilva@gmail.com 
 
Agradecemos a vossa ajuda e colaboração nestes tempos complicados. Cuidem de vocês. 
 
Bem Hajam e continuamos unidos em oração 

Os catequistas 
Patricia & Joël 


