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Responsabilidade do ensino religioso nas paróquias 

e na área pastoral de Berna Oberland 

 

 
 



 

 

 
 

Com as aulas de catequese apoiamos e acompanhamos a educação religiosa dos seus filhos. 
As aulas estão relacionadas com o quotidiano, com a celebração de missas, com os 
sacramentos e com o conceito de responsabilidade cristã. 

 
As aulas de religião são diversificadas na sua forma de ensino. São assistidas por 

profissionais competentes em pedagogia católica. A catequese tem início na 1ª classe, 
terminando na 9ª, e segue os sacramentos da Eucaristia/Primeira Comunhão, da Confissão 
e do Crisma. 

 
Na escola obrigatória os seus filhos frequentam as aulas de religião no âmbito da disciplina de 

cultura geral (Natur, Mensch, Mitwelt). Esta disciplina faz parte do processo educativo normal 
sendo neutrao em confissão religiosa. Complementa e apoia adequadamente as aulas de 
religião. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thun, junho de 2015  

           „Educar é obra do coração“ 
 

Don Bosco 



 

As seguintes regras dirigem-se tanto à família das crianças como aos educadores: 

 
 A participação nas aulas de catequese baseia-se na decisão dos pais ou dos 

encarregados de educação da criança. 
 Para tal necessitamos de uma inscrição que comprometa a participação regular nas 

aulas de catequese. 

 As aulas de catequese são um bloco unitário do 1º ao 9º ano. 
 O trabalho dos catequistas depende do apoio e da cooperação dos pais assim como 

dos encarregados de educação. 
 A justificação de falta nas aulas devido a doença ou eventos escolares deve ser 

comunicada aos catequistas ou à secretaria da Igreja pelos pais ou pelos encarregados 

de educação. 
 Apenas a comparência regular nas aulas de catequese permite a admissão aos 

sacramentos. 
 Em caso de dúvidas ou questões relacionadas com as aulas de religião ou com a 

preparação dos sacramentos, os responsáveis pela catequese e pela comuna estarão 

ao seu dispor. 
 

As Paróquias fornecem informações sobre o processo de inscrição para as aulas de 
catequese, assim como os horários. Podem também consultar o jornal regional 

„pfarrblatt“; o website da comunidade; cartas dirigidas aos pais; assim como em eventos 
religiosos ou reuniões pessoais. 

 

 



 

Teríamos muito prazer em poder acompanhar o seu filho/filha no caminho da Fé no âmbito 

das aulas de religião. Estamos à sua disposição agradecendo o seu interesse em proporcionar 
ao seu filho/filha uma educação eclesiástica e a familiarização com uma vida religiosa. 

     
    A equipa de Catequistas e Padres 
    da Igreja Católica de Berna Oberland 

 


