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INTRODUÇÃO 

A Paróquia Bom Jesus está desenvolvendo materiais para a 

realização da catequese de Primeira Eucaristia e de Crisma de 

modo virtual, devido a impossibilidade das crianças e jovens se 

reunirem presencialmente com seus catequistas. 

A cada semana será abordado um tema diferente, baseado na 

Bíblia ou na doutrina da Igreja Católica. 

 

COMO SERÃO OS ENCONTROS VIRTUAIS 

Os materiais dos encontros virtuais serão postados todas as 

segundas-feiras, a partir de 7 de junho. 

 

Cada encontro será composto por 3 etapas: 

1. VÍDEO abordando o tema da semana. 

2. MATERIAIS EXTRAS, como vídeos, filmes ou textos, para 

complementarem a explicação do vídeo principal. 

3. ATIVIDADE que o catequizando enviará no grupo de 

WhatsApp da turma que ele faz parte (ou outro método 

escolhido pelo seu catequista). Essa atividade será 

considerada como uma resposta do catequizando ao 

que ele ou ela aprendeu com o tema da semana. 

 

Será responsabilidade do catequizando e de seus pais ou 

responsáveis acompanhar as publicações dos encontros 

semanais e realizar as atividades propostas. 
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O PAPEL DO CATEQUISTA 

O catequista será o contato de referência para os catequizandos 

quando eles precisarem de ajuda e, também, serão 

responsáveis por incentivá-los a assistir os vídeos, realizar as 

atividades semanais e enviar lembretes quando um novo 

material for postado. 

Também receberão da equipe relatórios dos catequizandos que 

não estão acessando os materiais ou que estão atrasados. 

Nestes casos, o catequista deverá entrar em contato com a 

criança, jovem ou família para verificar se estão com alguma 

dificuldade ou para motivar a participação. 

Sugere-se que, caso ainda não haja, os catequistas criem grupos 

de WhatsApp ou encontrem meios de manter contato constante 

com seus catequizandos. 

As turmas já existentes manterão as mesmas – não haverá 

redistribuição de catequizandos e catequistas, exceto se houver 

inscrição de novas crianças e jovens. 

 

COMO SERÁ O ACESSO AOS ENCONTROS 

Para acessá-los, os catequizandos deverão se cadastrar no site 

da Paróquia e escolher uma sala: Catequese de Primeira 

Eucaristia ou Catequese de Crisma. 

Independentemente do ano em que estão (1º, 2º ou 3º ano de 

catequese ou de crisma), as crianças e jovens poderão escolher 

apenas entre as duas salas citadas acima. 
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PRIMEIRO ACESSO 

Como catequista, você também poderá se cadastrar e acessar as 

salas de catequese. Confira o passo-a-passo: 

 

1. Entre no site www.paroquiabomjesus.org.br/catequese 

 

2. Clique em Primeiro acesso? Registre-se no site 

 

 
 

Preencha todos os campos solicitados: Nome e 

sobrenome, e-mail, crie uma senha, em atuação escolha: 

Catequista de Primeira Eucaristia ou Catequista de 

Crisma. 
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3. Clique em Registrar-me. 

 

 

 

4. O próximo passo será escolher a sala. Clique em 

Ambiente Virtual da Catequese. 
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5. Escolha uma sala (Catequese de Primeira Eucaristia ou 

Catequese de Crisma) e clique em Entrar. 

 

 

 

6. Clique em Participar. 
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7. Pronto! Você já terá acesso aos encontros. Se estiver 

usando um computador, verá a seguinte tela, onde cada 

encontro estará disposto na coluna esquerda: 

 

 

 

8. Clique sobre a semana desejada para visualizar as 

etapas (vídeo, material extra e atividade). Ao clicar sobre 

a etapa, o conteúdo será mostrado à direita da tela: 
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ACESSOS POSTERIORES 

Nas próximas vezes em que acessar o site – após ter se 

cadastrado – sigas os passos abaixo: 

 

1. Entre no site www.paroquiabomjesus.org.br/catequese 

 

2. Clique em Ambiente Virtual da Catequese 
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3. Insira seu e-mail e senha cadastrados: 

 

 

 

4. Escolha sua sala e clique em Ver 

 

 

 

5. Pronto! Você já terá acesso aos encontros. 
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Os encontros virtuais serão dispostos por semanas (1, 2, 3...) e 

dentro de cada um deles estarão o vídeo, os materiais extras e 

a atividade – que chamamos de etapas. 

O catequizando precisará acessar uma etapa de cada vez, pois, 

as etapas seguintes estarão bloqueadas até que conclua a atual: 

 

 

Após terminar cada etapa, ele precisará marcar o botão 

Concluir. Somente assim, conseguirá visualizar a etapa seguinte: 
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Para crianças e jovens que tiverem dificuldade para acessar a 

internet, por gentileza, entrar em contato com a Secretaria 

Paroquial pelo telefone (35) 3463-1180 e verificar os 

procedimentos a serem tomados com o Padre Odair ou com o 

seminarista Anderson. 

 

GRUPO DE WHATSAPP COM O CATEQUISTA 

As crianças e jovens que já tinham realizado encontros com os 

seus catequistas presencialmente – antes de março de 2020 – 

ou virtualmente – durante o ano passado, continuarão tendo 

como referência o mesmo catequista. 

Os catequizandos que entrarem na catequese neste momento 

(junho/2021), deverão aguardar a coordenação indicar o 

catequista responsável. No entanto, já poderão dar início aos 

encontros virtuais em 7 de junho. 

Você, catequista, deverá criar um grupo de WhatsApp com todos 

os seus catequizandos. É importante incluir os pais ou 

responsáveis, para que mantenham contato constante. 

O grupo será o meio pelo qual você enviará lembretes, 

incentivará a participação e receberá dos catequizandos as 

atividades que forem propostas em cada encontro semanal. 

Caso não seja possível a criação de um grupo, verifique outro 

meio adequado e comunique seus catequizandos e familiares. 
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GRUPO DE WHATSAPP PARA AVISOS 

Foi criado um grupo de WhatsApp específico para enviar 

notificações aos catequistas. 

• Ele não é aberto para bate-papo. 

• É muito importante que todos participem, pois, nele 

serão postadas orientações, resumos dos encontros e 

avisos. 

 

DIVULGAÇÃO DO PROCESSO CATEQUÉTICO 2021 

• 1º: será publicado vídeo do pároco informando sobre a 

novidade (Paróquia) 

• 2º: serão publicadas orientações de acesso no site e 

redes sociais (Paróquia) 

• 3º: criação ou atualização dos grupos de WhatsApp com 

os catequizandos (Catequista) 

• 4º: iniciar comunicação catequista > catequizando 

incentivando a participação e tirando dúvidas iniciais 

(Catequista) 

 

DÚVIDAS 

Em caso de dúvidas quanto ao conteúdo dos encontros ou 

acesso ao site, entre em contato pelos meios abaixo: 

• Padre Odair e Anderson: (35) 3463-1180 

• Bruno: (35) 99983-6662 
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Para este projeto seguir 

adiante, precisaremos do seu 

apoio e, também, das famílias. 

Contamos com você! 


