
Um coração aberto para seguir o exemplo de Jesus, sendo receptivo a
novas amizades,  abraçando  com responsabilidade  as  atividades  da
catequese e vivendo os ensinamentos recebidos

Uma vela lembrando a luz da fé que você recebeu no Batismo e é
alimentada  pela  Palavra  de  Deus  que  lemos  e  escutamos  pelas
orações que fazemos e pelo bem que praticamos.

Uma pomba representando o Espírito Santo que você receberá no
Sacramento da Crisma e que, desde já, lhe  dará força e coragem
para ser um cristão de verdade.

A Família de Nazaré exemplo de amor, respeito e harmonia. Fonte
de inspiração para todos os pais e filhos.

A Eucaristia lembrando que é na Missa que recebemos Jesus,
alimento  que  dá  força  para  agir,  falar  e  viver  com bondade,
honestidade e amor.

E lembre-se de levar sempre consigo dedicação e boa vontade para tornarem
agradáveis e proveitosos todos os momentos de sua vida. Utilize este Kit e Seja Feliz!!!

Deus não escolhe os capacitados,
 mas capacita os escolhidos!

Com carinho Pastoral da Catequese.
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Kit da Catequese
Este é o seu Kit de Perseverança, que deverá sempre acompanha-lo. Nele

você encontrará o Indispensável
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Este kit foi enviado para uma por uma catequista do grupo anjos do brasil... Sendo sugerido para
entregar para os perseverantes no primeiro dia de catequese ou no ultimo dia .... Ou ainda  adapta-
lo para algum tema especial... 


