
Calendário Quaresmal 2019 | Catequistas 

Paróquia Santa Maria Maior - Chaves  

Todas as 
sextas 
feiras da 
Quaresma  

Via-Sacra 
 
21h 
 

4ª estação – Jesus encontra 
sua mãe  
 
Do 1º ao 5º catecismo  
 
- 1 catequista responsável pela 
orientação em cada semana.  
 
Coordenadores fazem a escala.  
 

8 março  

15 março  

22 março  

29 março  

5 abril   

12 abril  

19 abril  
 

Catequista 
coordenadora: 

 

 5ª estação – Jesus é ajudado 
pelo cireneu 
 
Do 6º ao 8º catecismo 
 
 - 1 catequista responsável pela 
orientação em cada semana.  
 
Coordenadores fazem a escala. 

8 março  

15 março  

22 março  

29 março  

5 abril   

12 abril  

19 abril  
 

Catequista 
coordenadora: 

 

6ª estação – Verónica limpa o 
rosto de Jesus 
 
9º e 10º catecismos  
 
- 1 catequista responsável pela 
orientação em cada semana.  
 
Coordenadores fazem a escala.  
 

8 março  

15 março  

22 março  

29 março  

5 abril   

12 abril  

19 abril  
 

Catequista 
coordenadora: 

 

Segunda 
semana da 
Quaresma 
   
(17 a 23 de 
março) 

Campanha de 
recolha de bens 
para os pobres  
 

 
Sensibilizar as crianças para a 
partilha com os mais 
necessitados. 
 
 
Destino dos bens: Conferência 
Vicentina  
 

D. Maria Botelho irá às salas 
de catequese apresentar a 
Conferência Vicentina. 
Em breve será comunicada a 
data da ida da D. Maria 
Botelho aos grupos.  

Os bens serão recolhidos 
pelos catequistas na 
última sessão de 
catequese do período e 
depositados em lugar a 
indicar e ali ficarão, até ao 
dia da entrega. Cada grupo 
de catequese prepara uma 

Os bens serão 
entregues no 
ofertório de uma 
eucaristia a indicar, 
depois da Páscoa.  

Catequista 
coordenadora: 

  

 



Responsável: Maria Botelho  
 

cesta / cesto / recipiente 
com os seus bens.  
 

9 de abril 
 
20h30 

Dia da 
Reconciliação 
para pais e 
destinatários da 
catequese 

Às 20h30, na Igreja Matriz. 
 

Motivar todas as crianças que podem receber o sacramento.  
O Momento da Reconciliação é para pais e todos os que frequentam a catequese. 

Catequista 
coordenadoras: 

  
 

 

18 de abril 
 
17h30  

Quinta-feira 
Santa: Missa da 
Ceia do Senhor 
com cerimónia 
do lava-pés 

Convocar todas as crianças do 
6º ao 10º para a participação 
na eucaristia.  
 

12 crismandos (de entre os 
jovens e adultos em 
preparação) integrarão o lava-
pés  
 

• Grupo da Adília e Ir. Efigénia (12) – 3 jovens 
para o lava-pés;  

• Grupo da Ir. Elizabete (4) – 1 jovem para o 
lava-pés; 

• Grupo da Paula, Odete e Olímpia (28) – 5 
jovens para o lava-pés; 

• Adultos – 3 adultos para o lava-pés. 
  

Catequista 
coordenadora: 

  
Das 19h às 
21h 

Adoração ao 
Santíssimo 
Sacramento:  
 

19h – 19h30 * do 1º ao 5º ano 
– responsável pela orientação: 

  

 

19h30 – 20h00 * 6º e 7º anos 
- responsável pela orientação:  

 

20h – 20h30 * 8º e 9º 
anos - responsável pela 
orientação:  

 

20h30 – 21h * 
crismandos - 
responsável pela 
orientação: 

 

Catequista 
coordenador: 

 
 Equipa de coordenação geral prepara o esquema da adoração 

 

21 de abril 
 
18h 

Procissão de 
Páscoa 
(campainhas, 
flores...)   
 

Para a missa das 18h, a partir 
do Calvário 
 

• Convidar todos as crianças, adolescentes e jovens a levar para a procissão 
campainhas e flores.  

• Todos devem levar uma flor que, depois, será entregue a alguém, à entrada 
na Igreja. 

 
 

Catequistas 
coordenadoras:  

 


