
Aos pais 

Das crianças da 1ª classe 

 

Uster, 1 de fevereiro de 2021 

 

Nenhuma catequese - mas sim como era a vida na época de Jesus! 

 

Caros pais  

Vivemos um momento problemático! A incerteza é grande e em muitos lugares os nervos 

estão à flor da pele. Esperamos sinceramente que vocês e as vossas famílias se encontrem 

bem e com forças e ânimo para ultrapassar, passo a passo, esta fase.  

Infelizmente, não haverá catequese até, pelo menos, às férias (Sportferien).  

Fomo-nos encontrando esporadicamente com alguns de vocês nas eucaristias, o que foi 

maravilhoso! Mas ainda não estamos autorizados a manter a catequese regular.  

Assim que ficar claro o que irá acontecer com a catequese do 1° ano entraremos em 

contacto convosco. 

Atualmente a catequese comtempla uma série de lições onde estaríamos a aprender sobre a 

“Terra de Jesus” e também como se vivia no tempo de Jesus. Isto é importante para que 

possamos compreender melhor as histórias de Jesus.   

Seria ótimo se pudessem apresentar aos vossos filhos este tema. Para o fazer, colocámos 

várias imagens à vossa disposição no nosso site, no menu “Unti-mail box”, e também está lá 

uma “história de erros” engraçada.  Se olharem primeiro para as imagens, divertir-se-ão 

depois a ler a história em voz alta com o(a) seu(sua) filho(a).  

Encontrarão, também, em anexo uma folha de trabalho muito simples, bem como uma folha 

para trabalhos manuais. Estas poderão ser interessantes para vocês e para os vossos filhos. 

 

Com votos de muita saúde para todos, calorosas saudações, 

Corina Segmüller Tiziana Tribastone      

Catequistas       

 

Anexos: “História com erros” para ler em voz alta - Folha de trabalho para recortar/colar - 

Folha de trabalhos manuais para uma casa (como existia no tempo de Jesus). 

→ Se tiverem quaisquer perguntas ou dúvidas, não hesitem em contactar-nos em qualquer 

altura. Por favor ver a caixa Unti-mail-box e os nossos dados de contacto em: www.pfarrei-

uster.ch 

http://www.pfarrei-uster.ch/
http://www.pfarrei-uster.ch/

