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Mainz, 12 de Agosto de 2022 

Convite para a Preparação para a Primeira Comunhão 

 
 

Caros Pais: 

 

Antes de mais as nossas saudações, esperamos que esta comunicação vos encontre bem, sobretudo 

nestes tempos mais difíceis, marcados pela Pandemia que vivemos. Que a graça de Deus a todos nos 

proteja e anime! 

 

A Carta que hoje vos escrevo tem como principal objetivo dar a conhecer as inscrições para a 

Preparação para a Primeira Comunhão na nossa Comunidade Católica de Língua Portugusa em 

Mainz.  

De há uns anos a esta parte começámos a renovar as propostas para acompanhamento de Crianças, 

Adolescentes e Jovens na nossa Comunidade. A novidade, que sobressai no campo da Catequese 

Infantil, é que passámos a propôr um ano de Preparação para a Primeira Comunhão, aproximando-

nos assim da proposta habitual nas Paróquias Alemãs que conhecerão na vossa área de residência. 

 

A alteração prende-se, sobretudo, com o facto de acharmos importante e significativo aprofundar a 

comunhão na fé que nos une aos irmãos de língua alemã, como, de resto, nos propõe o nosso Bispo, 

Peter Kohlgraf, nomeadamente no contexto do Caminho Pastoral – Processo de renovação estrutural 

para a Diocese de Mainz. Além disso, cabe também referir que esta alteração foi refletida ao longo do 

ano de 2019 com os Pais e Catequistas que se foram encontrando para analisar a realidade, a 

atualidade, partilhar as suas expectativas, necessidades, dificuldades e esperanças. 

 

Assim, a Catequese Infantil da nossa Comunidade passou a desenvolver-se ao longo de um ano letivo, 

que se estende de Setembro a Junho (a data em que normalmente celebramos a Primeira Comunhão é 

o Domingo da Santíssima Trindade – o domingo que se segue ao Dia de Pentecostes). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ano, além de tudo o que acabámos de referir, tivemos também que desenvolver um Plano de 

Catequese que respeite as regras de higiene e segurança a ter em conta por causa do Vírus Corona. 

Assim, propomos um ritmo de encontro essencialmente quinzenal, com início a 24 de Setembro 

de 2022, e término, com a Celebração da Primeira Comunhão, a 04 de Junho de 2023. 

 

Junto com esta carta, recebem também um novo modelo de inscrição para a catequese, de acordo 

com as regras atuais de proteção de dados. Para inscreverem o vosso filho ou a vossa filha, basta 

preencher, colar uma foto, eventualmente anexar os documentos requeridos e juntar o donativo anual. 

 

Esperamos que a nossa proposta vos agrade e que nos possamos encontrar (pais e filhos) no dia 24 

de Setembro, a partir das 15.00h, no Edificio da Paróquia de Língua Portuguesa em Mainz. Será 

também uma ocasião para conhecerem as catequistas que orientarão o percurso que propomos.  

 

Acrescentamos ainda que as inscrições para tomar parte nesta caminhada, serão até ao dia 17 de 

Setembro. Estamos ao vosso dispôr nos nossos horários de atendimento, para qualquer 

esclarecimento! 

 

 

Contamos convosco! 

 

 

 

O Pároco 

 

 

_________________________ 

P.e Rui Barnabé 

 



Comunidade Católica de Língua Portuguesa_Mainz
Ficha de Inscrição para Preparação para a Primeira Comunhão 2023

Dados Pessoais:

Nome da Criança: ____________________________
_______________________________________________________________________________

Escola:  ___________________________________________
__________________________________ Ano Escolar:_______

Data de Nascimento: ___________________________________
Naturalidade: _________________________________________

Data de Batismo: ____________ Lugar de Batismo:  ____________________________

Importante: Para a inscrição na Preparação para a Primeira Comunhão, é obrigatória a
apresentação de uma Certidão de Batismo. Se a Criança foi batizada na nossa Paróquia,
já possuímos essa Certidão. Caso o Batismo tenha acontecido noutra Paróquia, pedimos
que anexe a Certidão a este Formulário de Inscrição.

Nome da Mãe: _______________________________ Religião | Confissão: ___________
Nome do Pai: ________________________________ Religião | Confissão: ___________
Morada: _________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Telefone | Telemóvel: _______________________________________________________

Preencher apenas no caso de a Criança viver apenas com
um dos Pais, ou com outro Encarregado de Educação.

A Criança vive com a Mãe ___ | com o Pai ___ | com outro Encarregado Educação* ___
*Nome______________________________________________________________________
O Correio Postal deve ser enviado para o seguinte Endereço: _________________
____________________________________________________________________________
O Correio Eletrónico deve ser enviado para o seguinte E-mail:  _________________
____________________________________________________________________________
As mensagens Whatsapp devem ser enviadas para o Número:____________________

Foto



Declaração de Proteção de Dados:

A comunicação de temas e informações a respeito da Preparação para a Primeira Comunhão
e outras atividades a ela associadas acontece por meio postal e ou eletrónico (E-mail e ou
Whatsapp) dirigidos ao Pai e ou à Mãe e ou aos Pais e ou a outros Encarregados de Educação
da Criança.
Declaro (Declaramos), por este meio, que autorizo (autorizamos), que os contactos fornecidos
sejam arquivados e usados para este efeito. Os dados disponibilizados não serão partilhados
com terceiros.
No contexto da Preparação para a Primeira Comunhão, bem como das Missas com Crianças
e outras atividades associadas, serão tiradas fotografias.
Declaro (Declaramos), que autorizo (autorizamos) a utilização destas fotografias,
acompanhadas dos nomes das pessoas nelas constantes, nos meios de Comunicação da
Paróquia, digitais ou impressos, bem como na sua afixação nos lugares afetos à Comunidade
(Igreja e Centro Paroquial). Uma outra utilização das fotografias e nomes carece de uma
autorização especial dos Encarregados de Educação. Exclui-se a partilha de nomes e
fotografias com outras entidades.

____________________                           _____________________________________
           Lugar, Data                                                Assinatura do(s) Encarregado(s) de Educação

Confirmação da Inscrição | Compromisso

Eu (Nós) inscrevo (inscrevemos) o (a) meu (minha) nosso(a) filho(a) para a Preparação para a
Primeira Comunhão.
O meu (nosso) filho | a minha (nossa) filha participará nos encontros previstos. Eu (nós)
acompanharei (acompanharemos) o processo, participando dos encontros com Pais que
constituem o programa previsto.

____________________                           _____________________________________
           Lugar, Data                                                Assinatura do(s) Encarregado(s) de Educação

Informações Paroquiais

Estou (estamos) interessado(s) em receber a Newsletter e outras Comunicações Relevantes,
autorizando, desta forma, que o meu (nosso) endereço(s) de E-mail e ou conta de Whatsapp
seja(m) incluído(s) na Mailinglist Paroquial com este fim. Os dados não serão partilhados com
terceiros.

____________________                           _____________________________________
           Lugar, Data                                                Assinatura do(s) Encarregado(s) de Educação

Por favor, entregue este Formulário de inscrição completamente preenchido na Comunidade
Católica de Língua Portuguesa (Hintere Bleiche 53, 55116 Mainz). Não se esqueça de o fazer
acompanhar da contribuição de 20,00€ que inclui o Catecismo. Caso a sua situação financeira
não lhe permita colaborar com esta quantia, contacte-nos, nós apoiaremos com todo o gosto!

Período de Inscrição: até 17.10.2022  »  Primeiro Encontro:  24 .09.2022


