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RITOS INICIAIS  

COMENTÁRIO INICIAL  

Hoje a nossa paróquia se alegra com os jovens e adultos que 

são acolhidos no Catecumenato e na Catequese. 

Os que abraçam a fé e ainda serão batizados são os 

catecúmenos. Eles aceitam o sinal da cruz como um chamado ao 

seguimento de Jesus Cristo. Os catequizandos, por sua vez, fazem eles 

mesmos o sinal sobre a própria fronte, recordando o dia em que se 

tornaram novas criaturas por meio do batismo. 

Todos eles manifestarão o seu “sim” para aprofundar no 

conhecimento de Jesus Cristo e viver o discipulado cristão com o 

auxílio da Graça de Deus e dos irmãos da comunidade. 

Acompanhemos com nossas orações 

CHEGADA   

Os candidatos com seus introdutores e os fiéis podem reunir-se quer fora do limiar da igreja, 

quer no átrio quer na entrada.  Quem preside, revestido para a celebração.   

SAUDAÇÃO E EXORTAÇÃO   

Quem preside saúda cordialmente os candidatos. Dirigindo-se a eles e a todos os presentes, 

expressa a alegria e a ação de graças da Igreja e lembra aos introdutores e amigos a 

experiência pessoal e o senso religioso que levaram os candidatos, em seu itinerário 

espiritual, à celebração da etapa deste dia.  

Em seguida, convida os introdutores e os candidatos a se aproximarem.  

Saudação como de costume.  

 

Quem preside: Em nome do Pai  e do Filho e do Espírito Santo. 

Fieis: Amém.  

Quem preside:  A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a 

comunhão do Espírito estejam convosco.  

Fieis: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

CELEBRAÇÃO LITÚRGICA  
DE ENTRADA NO CATECUMENATO E ASSINALAÇÃO 

DA FRONTE E DOS SENTIDOS 
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DIÁLOGO  

Quem preside pergunta a cada candidato seu nome:  

Qual é o teu nome?  

Os catecúmenos:   

N...   

podem responder todos ao mesmo tempo em razão do número dos candidatos daqui para 

frente. 

 

Quem preside:  

O que pedes à Igreja de Deus?  

Os candidatos:   

A fé.  

Quem preside:  

E esta fé, o que te dará?  

Os candidatos:  

A vida eterna.  

INGRESSO NA IGREJA  

Forma-se a procissão de entrada com os catecúmenos com seus introdutores. Depois a 

equipe de celebração: a cruz ladeada com velas, os coroinhas, os leitores, os ministros 

extraordinários da sagrada comunhão eucarística e o presidente da celebração.  

Quem preside convida os catecúmenos a entrar com os introdutores na igreja, dizendo estas 

palavras:  

Catecúmenos, podeis entrar na igreja, para participar conosco na mesa 

da Palavra de Deus.  
 

1. CANTO DE ENTRADA (DO FOLHETO IGREJA EM ORAÇÃO)   

2. ATO PENITENCIAL E KYRIE  

3. HINO DO GLÓRIA  

4. ORAÇÃO DO DIA (COLETA)  
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LITURGIA DA PALAVRA  

Segue-se a celebração da Palavra de Deus.  

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA DO LECIONÁRIO DOMINICAL  

 Primeira Leitura. 

  Salmo responsorial.  

 Segunda Leitura. 

 Aclamação ao Evangelho (do Folheto Igreja em Oração).  

 Proclamação do Evangelho. 

Segue-se a homilia. 

PRIMEIRA ADESÃO  

Quem preside dirige estas palavras aos candidatos:  

A vida eterna consiste em conhecermos o verdadeiro Deus e Jesus 

Cristo, que ele enviou. Ressuscitando dos mortos, Jesus foi constituído 

por Deus, Senhor da vida e de todas as coisas, visíveis e invisíveis.   

Se quereis ser discípulos seus e membros da Igreja, é preciso que 

sejais instruídos em toda a verdade revelada por ele; para que 

aprendam a ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo e procurem 

viver segundo os preceitos do Evangelho; e, portanto, que ameis o 

Senhor Deus e o próximo como Cristo nos mandou fazer, dando-nos o 

exemplo.   

 

Estais de acordo com tudo isso?  

Os candidatos: Estou.  

Quem preside, voltando-se para os introdutores e os fiéis, interroga-os com estas palavras: 

Caros introdutores, que nos apresentam agora estes candidatos, e vós, 

irmãos e irmãs aqui presentes, estais dispostos a ajudá-los a encontrar 

e seguir o Cristo?  

Todos: Estou.  
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Quem preside, de mãos unidas, diz:  

Pai de bondade, nós vos agradecemos por estes vossos servos e servas, 

que de muitos modos inspirastes e atraístes.  

Eles vos procuraram, e responderam na presença desta santa 

assembleia ao chamado que hoje lhes dirigistes.  

Por isso, Senhor Deus, nós vos louvamos e bendizemos.  

Todos respondem: Bendito seja Deus para sempre!  

 

ASSINALAÇÃO DA FRONTE E DOS SENTIDOS  

Quem preside dirige estas palavras aos candidatos:  

Caríssimos candidatos, entrando em comunhão conosco 

experimentareis nossa vida e nossa esperança em Cristo.  

Agora, para que sejais catecúmenos, sereis assinalados com a cruz de 

Cristo pelos introdutores; enquanto os que já são batizados traçarão 

sobre si mesmos o sinal de nossa salvação. 

E a comunidade inteira vos cercará de afeição e se empenhará em 

ajudar-vos 

Os catequizandos traçam sobre si mesmos e os catequistas ou os Introdutores o fazem 

diretamente em cada catecúmeno, e diz:  

Recebe na fronte o sinal-da-cruz:  

o próprio Cristo te protege  

com o sinal de seu amor.  

Aprende a conhecê-lo e a segui-lo.   

Ao assinalar os ouvidos:  

Recebe nos ouvidos o sinal-da-cruz,  

para que ouças a voz do Senhor.  

Ao assinalar os olhos:  

Recebe nos olhos o sinal-da-cruz,  

para que vejas a glória de Deus.  
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Ao assinalar a boca:  

Recebe na boca o sinal-da-cruz, 

 para que respondas à Palavra de Deus.  

Ao assinalar o peito:  

Recebe no peito o sinal-da-cruz,  

para que Cristo habite pela fé em teu coração.  

Ao assinalar os ombros:  

Recebe nos ombros o sinal-da-cruz,  

para que carregues o jugo suave de Cristo.  

Quem preside, faz o sinal-da-cruz sobre todos ao mesmo tempo, dizendo:  

Eu vos marco com o sinal-da-cruz:  

em nome do Pai, e do Filho , e do Espírito Santo,  

para que tenhais a vida eterna.  

Os candidatos: Amém. 

Quem preside, com braços abertos, diz:  

Oremos.   

Deus todo-poderoso, que pela cruz e ressurreição de vosso Filho  

destes a vida ao vosso povo,  

concedei que estes vossos servos e servas, 

 marcados com o sinal-da-cruz,  

seguindo os passos de Cristo,  

conservem em sua vida a graça da vitória da cruz  

e a manifestem por palavras e gestos.  

Por Cristo, nosso Senhor.   

R/. Amém. .  

 

CREDO  

 A comunidade professa a fé como de costume. Os catecúmenos ainda receberão da 

comunidade. 
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PRECES PELOS CATECÚMENOS E CATEQUIZANDOS   

A assembleia dos fiéis faz pelos catecúmenos e catequizandos estas preces.  

Quem preside: 

Oremos por nossos irmãos e irmãs catecúmenos e catequizandos.  

Eles já fizeram um longo percurso. Agradeçamos pela benevolência 

de Deus que os conduziu a este dia e peçamos que possam percorrer o 

grande caminho que ainda falta até participarem plenamente de nossa 

vida.  

Leitor: 

Senhor, que a proclamação e escuta da vossa Palavra revele aos 

catecúmenos e catequizandos Jesus Cristo, vosso Filho.   

R. Senhor, atendei a nossa prece.  

Leitor:  

Inspirai, Senhor, os catecúmenos e catequizandos, para que com 

generosidade e disponibilidade acolham vossa vontade.  

R. Senhor, atendei a nossa prece.  
Leitor:  

Senhor, sustentai com o auxílio sincero e constante dos catequistas e 

introdutores a caminhada destes catecúmenos e catequizandos.   

R. Senhor, atendei a nossa prece.  

Leitor:  

Fazei, Senhor, que a nossa comunidade unida na oração e na prática 

da caridade seja exemplo de vida para estes catecúmenos.   

R. Senhor, atendei a nossa prece.  

Leitor:  

Senhor, tornai-nos sensíveis às necessidades e sofrimentos de nossos 

irmãos e irmãs, e inspirai-nos gestos de solidariedade.   

R. Senhor, atendei a nossa prece.  
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Leitor:  

Senhor, iluminados por vossa Palavra e amparados pela comunidade, 

estes catecúmenos sejam considerados dignos do Batismo e da 

renovação do Espírito Santo.   

R. Senhor, atendei a nossa prece.  

Acrescente-se o pedido habitual pelas necessidades da Igreja e do mundo se for conveniente. 

ORAÇÃO CONCLUSIVA  

Os catecúmenos e catequizandos se dirigem à frente e se ajoelham diante de quem preside. 

Este, com as mãos estendidas sobre os catecúmenos, diz a seguinte oração: 

Oremos.  

Deus eterno e todo-poderoso, sois o Pai de todos  

e criastes o homem e a mulher à vossa imagem.  

Acolhei com amor estes nossos queridos irmãos e irmãs 

 e concedei que eles, renovados pela força da Palavra de Cristo,  

que ouviram nesta assembleia, cheguem pela vossa graça à plena 

conformidade com vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina para 

sempre.   

R. Amém.  

 

Segue como em missa estacional.  

o APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 

(OFERTÓRIO)  

o LITURGIA EUCARÍSTICA  

o RITO DA COMUNHÃO  

 

 

 

 

o ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO 

o AVISOS  

o ORAÇÃO VOCACIONAL 

o BÊNÇÃO SOLENE  

 

 

 

 



8 
 

ESQUEMA  

PREPARATIVOS 

O QUE PREPARAR? 

 RICA, n.70: “É de desejar que toda a comunidade cristã ou parte dela, 

constante dos amigos e familiares, catequistas, participe ativamente da 

celebração.”  

 RICA, n.71: “Devem comparecer ainda os “introdutores”, que 

apresentarão à Igreja os candidatos trazidos por eles.”  

 Formação para a procissão de entrada com os catecúmenos à frente.  Os 

catequizandos permanecem em seus lugares, dentro da igreja,  com seus 

introdutores.  

 Local previamente preparado para que os catecúmenos/catequizandos 

sejam acomodados no interior da igreja com seus introdutores.  

 Caixa de som e microfone sem fio (se possível e se necessário) para o rito 

fora da igreja.  

 Missa Dominical (RICA, nn. 73-97; pp. 36-42). 

 Leituras bíblicas do dia (Lecionário Dominical).  

 Cantos do folheto Igreja em Oração – Edições CNBB.  
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FORA DA IGREJA 

1. COMENTÁRIO INICIAL.  

2. CHEGADA 

3. SAUDAÇÃO E EXORTAÇÃO.  (RICA, n. 74, p. 36; IGMR, n. 124).  

4. DIÁLOGO SOBRE O NOME E A INTENÇÃO DO CANDIDATO. (RICA, n. 75, pp. 

36-37). 

5. INGRESSO NA IGREJA COM CANTO (RICA, n. 90, p. 40). 

DENTRO DA IGREJA  

6. KYRIE – ATO PENITENCIAL.  

7. HINO DO GLÓRIA.  

8. ORAÇÃO DO DIA (COLETA)  

9. LITURGIA DA PALAVRA (LEITURAS BÍBLICAS DO DOMINGO)  

10. HOMILIA  

RITO DE ADMISSÃO 

11. PRIMEIRA ADESÃO E PEDIDO DE AJUDA DOS INTRODUTORES E DOS 

PRESENTES. (RICA, nn. 74-77, p. 37-38). 

12. ORAÇÃO DE AGRADECIMENTO PELO CHAMAMENTO (RICA, n. 82, p. 38). 

13. ASSINALAÇÃO DA FRONTE E DOS SENTIDOS (RICA, nn. 83-85, pp. 38-40). 

14. ACLAMAÇÃO DA ASSEMBLEIA (RICA, n. 86, p. 40). 

15. ORAÇÃO CONCLUSIVA (RICA, n. 87, p. 40). 

16. RITOS AUXILIARES (Opcional, RICA, n. 89, p. 40). 

17. PRECES PELOS CATECÚMENOS E CATEQUIZANDOS E ORAÇÃO CONCLUSIVA 

(RICA, nn. 94-95, pp. 41-42). 

 

18. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS (OFERTÓRIO)  

19. LITURGIA EUCARÍSTICA  

20. RITO DA COMUNHÃO  

21. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO  

22. AVISOS  

23. ORAÇÃO VOCACIONAL  

24. BÊNÇÃO SOLENE  


