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- Uma Igreja em Estado Permanente de Missão - 
 

“O catequista é porta-voz da Boa Notícia, sua vida está sempre pautada nos ensinamentos 
de Cristo ”(DDC). 

Prot.05/2021 

 
Miracema do Tocantins, 06 maio de 2021. 

                                                                                                    
Aos (as) Senhores (as); 

Padres, Diáconos, Irmãs, Coordenadores de Catequese e Catequistas.  

 

Assunto: Segundo encontro Escola Catequética I – (Santa Dulce dos Pobres) 

Prezados Irmãos e Irmãs, 

 

Com o nosso cordial cumprimento e com a intercessão de Santa Terezinha do Menino 

Jesus, e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, vimos por meio desta lembrar do nosso 

segundo encontro da Escola Catequética do 1º Ano (Santa Dulce), que acontecerá entre os 

dias 14 e 16 de maio de 2021, por meio da Plataforma Google Meet. As/os catequistas que 

não conseguiram participar do primeiro encontro em fevereiro, por vários motivos, deverão 

assistir os vídeos que serão em breve disponibilizados a todos, fazer um resumo por escrito, 

realizar a tarefa pedida pela Irmã Vanderlane e enviar o resumo e tarefa no e-mail da cúria até 

dia 9 de agosto de 2021. Lembramos mais uma vez que o material de estudo da escola 

catequética se encontra no site diocesano: www.diocesemiracemato.org.br 

Pedimos que confirme sua a participação até o dia 13 de maio de 2021(Quinta-feira), 

preenchendo o termo de autorização de uso de imagem e voz, enviado no seu e-mail e no e-

mail da secretaria paroquial, bem como no grupo de WhatsApp da Escola Catequética. O 

mesmo deverá ser impresso, preenchido, escaneado e enviado ao e-mail: 

diocesemirato@uol.com.br juntamente com o comprovante de depósito da taxa de participação 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Agência 0862-1 Conta Corrente: 31409-9. Banco do Brasil. 

Favorecido: Diocese de Miracema do Tocantins. CNPJ: 02.424.505/0001-09 

Para melhor organização e trabalho da equipe de coordenação, pedimos que o termo de 

autorização, bem como comprovante da taxa de participação, sejam enviados somente ao e-

mail da diocese, não serão aceitos via WhatsApp. 

Agradecemos mais uma vez a participação e o empenho de cada um/a nesta caminhada 

formativa para melhor servir a igreja e realizar a missão que Cristo nos confiou.   

Em Cristo Missionário e Catequista do Pai. 

 

                 Dom Philip Dickmans e Coordenação      
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