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RITOS INICIAIS  

COMENTÁRIO INICIAL  

Irmãos e irmãs, sede bem-vindos a esta celebração. Acolhemos 

especialmente os catecúmenos, que a cada passo se aprofundam mais 

no caminho de Jesus, como discípulos e missionários. Nesta 

celebração a nossa comunidade entregará a eles a oração do Senhor, o 

Pai-Nosso. Foi Ele, o Filho de Deus, quem nos devolveu, por sua 

paixão e morte de cruz, o direito de chamarmos a Deus de Pai. 

Unamo-nos em oração com e por eles, para render graças pelo 

conhecimento deste Pai Amoroso, que Jesus Cristo nos revelou. 

 

ENTREGA DA ORAÇÃO DO PAI-NOSSO  

Após a doxologia Por Cristo, com Cristo, em Cristo (...)  

(antes da oração do Pai-Nosso.) 

O catequista diz: 

Aproximem-se os que vão receber a Oração do Senhor.  

Somente os catecúmenos se dirigem à frente do Presbitério. E, voltados para a assembleia 

litúrgica, recebem a oração do Pai-nosso da comunidade. 

Quem preside dirige aos catecúmenos estas palavras:  

Caros catecúmenos,  

Ouvireis agora como o Senhor ensinou seus discípulos a rezar. Desse 

modo, vós recebeis a longa Tradição cristã - a Oração do Senhor:  

 

 Pai-nosso ....     
(O presidente recita com a comunidade, o Pai-nosso. Os catecúmenos acompanham em 

silêncio.) 

CELEBRAÇÃO LITÚRGICA  

DE ENTREGA DA ORAÇÃO DO SENHOR 
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 DEPOIS DA ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO   

ORAÇÃO SOBRE OS   CATECÚMENOS 

Os catequizandos se ajoelham em frente ao presbitério, voltados para o presidente da 

celebração. 

Quem preside convida os catecúmenos a se ajoelharem-se, dizendo:  

Prezados catecúmenos, ajoelhai-vos para a oração sobre vós.  

Quem preside, com estas palavras, convida os fiéis a orar:  

Oremos pelos nossos catecúmenos:  

que o Senhor nosso Deus abra vossos corações  

e as portas da misericórdia  

para que, vindo a receber nas águas do Batismo  

o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo 

Jesus.  

Todos rezam em silêncio.  

Quem preside, com as mãos estendidas sobre os catecúmenos, diz:  

Deus eterno e todo-poderoso, 

que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja,  

aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos  

para que, renascidos pelo Batismo,  

sejam contados entre os vossos filhos adotivos.  

Por Cristo, nosso Senhor.  

R. Amém.  
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ESQUEMA  

PREPARATIVOS 

O QUE PREPARAR? 

 Estrega é dirigida somente aos catecúmenos.  

 É conveniente que estejam presentes os pais, responsáveis, introdutores, 

catequistas e catequizandos.  

 Missa. (RICA, nn. [188-192], pp. 56-61). 

 Leituras bíblicas do dia. (Lecionário Dominical).  

 Cantos do folheto Igreja em Oração – Edições CNBB. 

 

1. COMENTÁRIO INICIAL. 

2. CHEGADA 

3. SAUDAÇÃO  

4. ATO PENITENCIAL - KYRIE  

5. HINO DO GLÓRIA (EXCETO NA QUARESMA E ADVENTO)  

6. ORAÇÃO DO DIA – COLETA  

LITURGIA DA PALAVRA 

7. LITURGIA DA PALAVRA (LEITURAS BÍBLICAS DO DOMINGO)  

8. HOMILIA  

 

9. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS (OFERTÓRIO)  

10. LITURGIA EUCARÍSTICA  

11. RITO DA COMUNHÃO  

DENTRO DO RITO DA COMUNHÃO – ANTES DO PAI-NOSSO 

12. ACOLHIDA DOS CATECÚMENOS (RICA, n. [191], p. 60). 

13. ENTREGA DO PAI NOSSO. (RICA, n. [191], p. 60).  

 

14. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO.  

15. ORAÇÃO SOBRE OS CATECÚMENOS. (RICA, n. [192], p. 61).  

16. AVISOS  

17. ORAÇÃO VOCACIONAL  

18. BÊNÇÃO SOLENE  

 


