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RITO INICIAIS  

COMENTÁRIO INICIAL  

Prezados irmãos e irmãs, sede bem vindos a esta celebração. Nós 

somos felizes por termos recebido o dom da fé no dia do nosso santo 

Batismo. Esta celebração é muito importante no caminho que nossos 

catecúmenos estão percorrendo. Hoje receberão o conteúdo da nossa 

fé, quando rezarmos o Creio, também chamado de “Símbolo dos 

Apóstolos”. Eles irão rezá-lo, movidos pelo dom da fé, em comunhão 

com toda a Igreja, no Sábado Santo pela manhã.  

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. 

 Homilia. 

 Preces.  

ENTREGA DO SÍMBOLO DA FÉ  - O CREIO  

Após as preces da assembleia. 

O catequista diz: 

Aproximem-se os catecúmenos para receberem da Igreja o Símbolo da 

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

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

 

CELEBRAÇÃO LITÚRGICA  

DE ENTREGA DO SÍMBOLO DA FÉ 
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Quem preside dirige aos eleitos estas palavras: 

Caríssimos catecúmenos, agora escutareis as palavras da fé pela qual 

vós sereis salvos. São poucas, mas contêm grandes mistérios.   

Recebei e guardai essas palavras com pureza de coração.  
Quem preside começa o Símbolo, dizendo:   

Creio em Deus,  

e continua a comunidade dos fiéis:  

Pai todo-poderoso, criador do céu e da 

terra;   

e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso 

Senhor; (todos se inclinam até “nasceu da Virgem 

Maria) que foi concebido pelo poder do 

Espírito Santo,   

nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio 

Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu 

à mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; 

subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai 

todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e 

os mortos.   

Creio no Espírito Santo, na santa Igreja católica,   

na comunhão dos 

Santos, na remissão dos 

pecados, na ressurreição 

da carne, na vida eterna.   

Amém.   
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ORAÇÃO SOBRE OS CATECÚMENOS  

Quem preside, convida os catecúmenos a se voltarem para o presidente da celebração:  

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

 

Quem preside, diz com estas palavras:  

Oremos pelos nossos catecúmenos:   

que o Senhor nosso Deus abra os seus 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:   

Senhor, fonte da luz e da verdade, imploramos vosso amor de Pai em 

favor destes vossos servos e servas; purificai-os e santificai-os; dai-

lhes verdadeira ciência, firme esperança e santa doutrina para que se 

tornem dignos da graça do Batismo.  Por Cristo, nosso Senhor.  

Todos: Amém.  
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ESQUEMA 

 

PREPARATIVOS 

O QUE PREPARAR? 

 

 Esta entrega é dirigida somente aos catecúmenos.  

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

catequistas, e “que a celebração seja feita em presença da comunidade dos 

fiéis depois da liturgia da Palavra na missa [...].” (RICA, n. 182, p. 49).  

 Missa. (RICA, nn. 125-187, pp. 48. 54-56).  

 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. PRECES 
10. ACOLHIDA DOS CATECÚMENOS e ENTREGA DO SÍMBOLO DA FÉ (RICA, 

n.186. p. 54). 
 
 

 

11. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS (OFERTÓRIO)  
12. LITURGIA EUCARÍSTICA  
13. RITO DA COMUNHÃO  
14. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO  
15. AVISOS  
16. ORAÇÃO VOCACIONAL  
17. BÊNÇÃO SOLENE  


