
Em 2 você pode se crismar!
Um passo para

o amadurecimento pessoal!
Um mergulho na fé!

Um momento propício
para construir mundo novo!

021,

um

CRISMA 2021

Chegou a hora!

Faça parte desta nova geração!

INFORMAÇÕES

Venha, junte-se a nós.

2º grupo - 17/03 (quarta-feira)

- Data da CRISMA: 13 de novembro de 2021 (sábado),
às 17h.

1º grupo - 16/03 (terça-feira)

- Início dos encontros:

- Formação de dois grupos

- Fardamento: blusa da Crisma

- Um encontro por semana
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Av. Senador Virgílio Távora, 2000 – Aldeota
CEP 60170-078 – Fortaleza/CE

Tel.: (85) 3064.2377
www.santacecilia.com.br

contato@santacecilia.com.br

- Ambientação (Ginásio)

- Cenáculo: Dia 21/10

- Reunião de Pais

- Medalha do Espírito Santo

INSCRIÇÕES

- Material didático

- Espórtula para os palestrantes

- Vela (Renovação das Promessas do Batismo)

- Ministério de música

FORMAS DE PAGAMENTO

IMPORTANTE:
1.Não aceitamos pagamento com cheque.

2.A ficha com os dados do crismando deverá ser
enviada para catequese.crisma@santacecilia.com.br.

PASTORAL: Ir. Marinilda – 99927.0213

Não deixe para a última hora!

COORDENADORA: Sílvia Helena – 99622.4523

As inscrições serão feitas apenas pelo da
ACDMAV 22
a 24 de fevereiro de 2021

site
(www.acdmavfortaleza.com.br), nos dias

, e estarão disponíveis a
partir das 8h do dia 22 até às 23h59min do dia 24 de
fevereiro.

- na sala da ACDMAV, no cartão de crédito ou
débito, de 22 a 24/2;
À vista,

Informações: 99862.0184 (Rayan Diniz)

- Através do enviado por no dia 3 de
março com vencimento para o dia 8 de março, após
inscrição no daACDMAV;

boleto e-mail

site

- em até 6 vezes sem juros. Porém, optando
pelo parcelamento, este somente poderá ser
efetuado na sala da ACDMAV através de cartão de
crédito, de 22 a 24/2.

Parcelado

CONTATO

ACDMAV: 3064.2323 (Fernanda)

Sua vida é um milagre contínuo

Obs.: Em caso de desistência, não haverá devolução

Madre Agathe Verhelle

do pagamento.

da bondade de Deus!

Pastoral – 2021

OPÇÕES DE HORÁRIOS

terça-feira

quarta-feira

das 16h às 17h30min

das 16h às 17h30min

TAXA

- 2 blusas

- Hospedagem

- DDD – Dias De Deserto: 22 a 24/10

- Locação do som para o Cenáculo e Celebração da
Crisma

- Folha de pagamento dos catequistas

Por ser uma atividade que se autofinancia, fixamos
uma taxa de R$ 916,00 (novecentos e dezesseis
reais) para todas as despesas de preparação e para a
celebração, discriminadas abaixo:

- Transporte

- Segurança

- Locação multimídia

- Funcionários

- Livros, jornais e crachás

- Espórtula da Diocese

- Locação de climatizadores

- Locação de cadeiras para o Cenáculo e Celebração
da Crisma

- Locação de velas

- Locação de palco



Senhores Responsáveis,

O período de inscrição na catequese de Crisma 
2021 será de 22 a 24 de fevereiro de 2021.

Caso tenham interesse em matricular seu(sua) 
filho(a), observem o passo a passo abaixo:

– Entrar no site da www.acdmavfortaleza.com.br;
– Acessar Matrícula On-line 2021;
– Clicar “Inscreva-se aqui”;
– Informar o CPF;
– Clicar no nome do(a) aluno(a);
– Escolher a turma e atualizar os dados solicitados de acordo 

com a categoria;
– Preencher a ficha de inscrição (disponível on-line) e devolver  

escaneada ou fotografada para o e-mail catequese.crisma@
santacecilia.com.br.

Após essa etapa, será enviado por e-mail, até o dia 03/03/2021, 
o boleto para pagamento em uma única parcela, com vencimento em 
08/03/2021. Caso haja interesse em parcelar, depois da inscrição  
on-line, favor dirigir-se à ACDMAV, de segunda a sexta-feira, no período 
da inscrição, das 7h30min às 16h. O parcelamento poderá ser feito em 
cartão de crédito em até 6 parcelas.

Informamos que a matrícula só será finalizada após o pagamento 
do boleto no vencimento e a entrega da Ficha de Inscrição na sala da 
Pastoral.

Qualquer dúvida, entrem em contato com a ACDMAV 
(Fernanda – 3064.2323/99862.0185) ou Pastoral (Rayan Diniz – 
3064.2319/99862.0184/Sílvia Helena – 99622.4523).

Ressaltamos que, para fazer a inscrição, o(a) aluno(a) deve 
estar quite com as mensalidades dos Núcleos de Esporte e Arte. 

Atenciosamente,

ACDMAV
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Nome: ____________________________________________________________________________________________
Ano:  _______________      Turma:  _________________      Idade: _____________      Celular:  _____________________
Nascido a: _____/_____/_____, em ___________________________________________________________ (Localidade)
Batizado a: _____/_____/_____, em ____________________________________________________________ (Paróquia)
Primeira Eucaristia: _____/_____/_____, em ____________________________________________________ (Localidade)

1. Paróquia a que pertence (Igreja do bairro): ________________________________  
 Nome do Pároco: ____________________________________________________
2. Participa de algum movimento da Igreja? Qual?

3. Com que frequência participa da missa? Onde?
  Às vezes     Sempre     Raramente    Quase sempre 

4. Religião do: 
 Pai: ______________________________________       Mãe: _________________________________
5. Participam de algum movimento da Igreja? Qual?
  ______________________________________________________________________________________________
6.	 Crisma	é	o	aprofundamento	e	a	confirmação	da	fé	cristã	católica.	É	isso	que	você	quer?	Por	quê?

7.	 Faço	opção	pelas:
	 (	 )		terças-feiras	–	das	16h	às	17h30min
 Porque   __________________________________________________________________________________________
	 (	 )		quartas-feiras	–	das	16h	às	17h30min
 Porque  ________________________________________________________________________________________
8. Camisas da Crisma
 PP (   )   P ( 	 )	 	 M	(	 )	 	 G	(		 )	 	 GG	(	 			)		 	 10	(	 		)			 	 12	(	 		)

MEU COMPROMISSO
Para me crismar, preciso:

 participar ativamente dos encontros semanais.
 ser assíduo, podendo ter no máximo 3 faltas durante todo o ano.

 Obs.:	A	reposição	dessas	aulas	ocorrerá	mediante	apresentação	de	trabalho	escrito	referente	ao	conteúdo	perdido.	
	 ter	feito	uma	opção	pela	fé	Católica	Apostólica	Romana.

Estou	ciente	dos	critérios	expostos	acima	e	assumo	cumpri-los	livremente.	Creio	que	tais	recomendações	me	ajudarão	a	crescer	na	fé	e	a	
melhor	conhecer,	amar	e	servir	a	Jesus,	que	me	será	comunicado	pelo	Espírito	Santo.
                  ________________________________________
                                        CRISMANDO 23
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FICHA DE INSCRIÇÃO AO CATECUMENATO CRISMAL
2021


	233 - CRISMA FOLDER 2021
	231 Inscrição de CrismaRevisado
	230-Ficha_de_Inscrição_Crisma_2021

