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PROJET0 DE LEI N° 070/2022.

Disp6e sabre a criagao do Dia do Catequista no Municipio
de Amontada, e di outras providchcias.

0 VEREADOR ABAIX0  SUBSCRITO,  COM ASSENTO NESTA AUGUSTA

CASA, no uso de suas atribuic6es legais,  faz  saber que a Camara Municipal de Amontada

prop6e o seguinte Projeto de Lei:

Art.  1° Fica instituido no ambito Municipal o "Dia do Catequista", a ser celebrado

anualmente dia 20 de julho.

Art. 2° 0 "Dia do Catequista" deverd constar no Calendalio Oficial do Municipio;

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.
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JUSTIFICATIVA

Ref. Projeto de Lei do Legislativo n° 070/2022
Autoria: Raul Cacau de Meneses

Senhora Vereadora,
Senhores Vereadores,

Catequese e a educapao religiosa crista basica de criancas e adultos.  Comecou como

educaeao de convertidos ao cristianismo, mas a medida que a religiao se iustitucionalizou, a

catequese foi usada para educacao de membros que haviam sido batizados quando criancas.

Conforme definido no Catecismo da Igreja.

A catequese 6 uma educag5o na fe das crianeas, dos jovens e dos adultos, que inclui

sobretudo o ensino da doutrina crista, ministrado, em geral, de forma orgfroica e sistematica,

com vista a iniciar os ouvintes na plenitude da vida crista.

Na Igreja Cat6lica, catequista 6 urn termo usado para a pessoa engajada na formagao e

educagao religiosa, do bispo aos ministros eclesiais leigos, do clero aos voluntirios em nfvel

local.  Os  catequistas  primarios  para  as  criancas  sfro  seus  pals  ou  comunidades.  As  igrejas   ,

protestantes normalmente tern aulas de Escola Dominical para educar criancas.em religiao, bern

como aulas para adultos na educap5o continuada.

A  data  de  20  de julho,  escolhida para  este projeto  faz  referencia  ao  aniversdrio  de

nascimento da senhora Maria Lili de Freitas, Dona Lili, reconhecida pela par6quia de Nossa

Senhora da Conceigao como a la Catequista de nosso municipio.

Nascida no povoado de Barrenta, filha do senhor Chico Benedito e da Dona Maria Jose

da Rocha, cresceu no povoado do Mucambo.

Residente no Rancho Bacamarte, em Araras, sede rural de nosso municipio, faleceu as
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deixando imensa saudade em seus filhos, netos, bisnetos e
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dezembro de 2022.


