CELEBRAÇÃO DE ENTRADA NO CATECUMENATO - ADULTOS
I -RITO DE ACOLHIDA
(Os candidatos serão recebidos por seus catequistas/acompanhantes fora do limiar da igreja, quer no átrio ou na
entrada. Quem preside, revestido para a celebração, aproxima-se deles, enquanto os fiéis, se for oportuno,
cantam.)

CANTO: _______
1. Saudação e exortação
(O padre, dirigindo-se a eles e a todos os presentes, expressa a alegria e a ação de graças da Igreja, e lembra aos
acompanhantes e amigos a experiência pessoal e o senso religioso que levaram os candidatos, em seu itinerário
espiritual, à celebração da etapa deste dia.)

2. Diálogo
Catequista: Pe. (N), aqui estão nossos(as) irmãos(ãs) que, tendo caminhado conosco no tempo da
evangelização, consideramos aptos para o catecumenato.
(O padre acolhe e pergunta aos candidatos; as respostas podem ser feitas por todos ao mesmo tempo)

(Diálogo específico para os já batizados)
Padre: Irmão(s), você(s) que já foram batizados, que pedes à Igreja? Para que viestes? (RICA, 2009, p.37)
Candidato(a): Eu peço a graça de Cristo, para crescer e amadurecer na fé, no amor a Deus e a sua Igreja.
(Diálogo específico com quem vai se preparar para o sacramento do Batismo – Catecúmenos)
Padre: E você(s), que irá(irão) também se preparar para o Sacramento do Batismo o que pede à Igreja de Deus?
Candidato(a): Quero fazer parte da Igreja de Cristo, peço sua graça para crescer na fé, no amor a Deus e a sua
Igreja.

3. Primeira adesão
Padre (N): A vida da graça 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 vocês querem ser discípulos seus e membros da Igreja é preciso que sejam instruídos em toda
a verdade revelada por Ele; é necessário que aprendam a ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo e
procurem viver segundo os preceitos do Evangelho; é essencial, portanto, que vocês amem o Senhor Deus
e o próximo como Cristo nos mandou fazer, dando-nos o exemplo. Cada um de vocês está de acordo com
tudo isso? (RICA, 2009, p.37)

Candidato(a): Estou.
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(Quem preside, voltando-se para aos catequistas, acompanhantes e fiéis, interroga-os com estas palavras ou outras
semelhantes)

Padre (N): Vocês: catequistas, acompanhantes que nos apresentam agora estes candidatos, e demais
irmãos e irmãs aqui presentes, estão dispostos a ajudá-los a encontrar e seguir o Cristo? (RICA, 2009, p. 3738)
Todos: Estou.
(Quem preside de mãos unidas, diz):
Padre (N): Pai de bondade, nós vos agradecemos por estes servos e servas que de muitos modos
inspirastes e atraístes. Eles vos procuram, e responderam na presença desta santa assembleia ao chamado
que hoje lhes dirigistes. Por isso, Senhor Deus, nós vos louvamos e bendizemos. (RICA, 2009, p. 38)
Todos: Bendito seja Deus para sempre.
4. Assinalação da fronte e dos sentidos
(Quem preside dirige aos candidatos estas palavras)

Padre: Caríssimos candidatos, entrando em comunhão conosco vocês experimentarão nossa vida
e nossa esperança em Cristo. Vou com seus catequistas e acompanhantes, assinalar vocês com o
sinal da cruz de Cristo. E a comunidade inteira cercará vocês de afeição e se empenhará em
ajudá-los.
(Quem preside recita a fórmula uma única vez e faz o sinal da cruz sobre todos (quando o número de catecúmenos
for grande), enquanto os catequistas/acompanhantes o fazem diretamente em cada um):

Padre: Recebe na fronte o sinal da cruz: o próprio Cristo te proteja com o sinal de seu amor (ou:
de sua vitória). Aprenda a conhecê-lo e a segui-lo.
(A seguir é feita a assinalação dos sentidos, que é sempre dita por quem preside, enquanto os catequistas
/acompanhantes o fazem diretamente em cada um)
(Ao assinalar os ouvidos)

Padre: Recebam nos ouvidos o sinal da cruz, para que vocês ouçam a voz do Senhor.
(Ao assinalar os olhos)

Padre: Recebam nos olhos o sinal da cruz, para que vocês vejam a glória de Deus.
(Ao assinalar a boca)

Padre: Recebam na boca o sinal da cruz para que vocês respondam à Palavra de Deus.
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(Ao assinalar o peito)

Padre: Recebam no peito o sinal da cruz, para que Cristo habite pela fé no coração de vocês.
(Ao assinalar os ombros)

Padre: Recebam nos ombros o sinal da cruz, para que vocês carreguem o jugo suave de Cristo.
(Quem preside, sem tocar nos catecúmenos, faz o sinal da cruz sobre todos ao mesmo tempo, dizendo:)

Padre: Eu marco vocês com o sinal da cruz em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, para
que vocês tenham a vida eterna. (RICA, 2009, p. 40)
Catecúmenos: Amém.
(Pode-se cantar esta aclamação de louvor a Cristo)

Todos: Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. // Demos graças a Deus.
(Quem preside diz)

Padre:
Oremos
Deus todo poderoso, que pela cruz e ressurreição de vosso Filho deste 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.
(Não havendo entrega dos crucifixos segue para o ponto 6 ou 7)

________________________________________________________________________________
5. Ritos auxiliares (RICA, 2009, p.40)
Entrega do crucifixo
(Podem-se dar crucifixos para colocar no pescoço, em recordação da assinalação.)

Padre: Esta cruz que entregaremos a vocês é para que cresçam no amor doação a Jesus Cristo que
se entregou por nossa salvação.
Candidato: Amém
(Os catequistas colocam os crucifixos nos catecúmenos e catequizandos)
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6. Procissão
(Caso a acolhida tenha sido feita em outro local que não a porta/átrio da Igreja, e seja necessário um deslocar,
utilize um canto e dirija-se a Igreja)

7. Ingresso na igreja
(Se o rito de acolhida tiver sido feito à porta da igreja, quem preside, convida os catecúmenos e catequizandos com
seus catequistas/acompanhantes a entrarem na igreja, dizendo estas palavras ou outras semelhantes)

Padre: Irmãos(ãs) entrem na igreja, para participar conosco na mesa da Palavra de Deus.
(RICA, 2009, p. 40)
(Os candidatos com seus catequistas/acompanhantes entram na Igreja, enquanto se entoa um canto apropriado e
segue a procissão de entrada como costume)
(Estando os catecúmenos e catequizandos em seus lugares, quem preside dirige-lhes breve locução, mostrando a
dignidade da Palavra de Deus, que é anunciada e ouvida na assembleia litúrgica, canta-se o Glória se for prescrito e
faz-se a Oração Coleta/dia)

II- LIRTUGIA DA PALAVRA
(Escolham-se as leituras, o salmo responsorial e o Evangelho entre os indicados (Livro Iniciação à Vida Cristã III, Pg.
22). No entanto, se a celebração ocorre no Domingo, Solenidade ou Festa, deve-se tomar as leituras do dia
corrente.)

- 1 Leitura
- Salmo
- 2 Leitura (se houver)
- Aclamação do Evangelho
- Homilia
- Profissão de fé
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8. Preces
Padre: Oremos por nossos irmãos e irmãs. Eles já fizeram um longo percurso. Agradecemos pela
benevolência de Deus, que os conduziu a este dia, e peçamos que possam percorrer o grande
caminho que ainda falta para participarem plenamente da vida de fé na comunidade, como
discípulos do Senhor Jesus.
1- Leitor: Senhor, que a proclamação e escuta da vossa Palavra revelem aos catecúmenos e
catequizandos, Jesus Cristo, vosso Filho.
Todos: Senhor, atendei nossa prece.
2- Leitor: Inspirai, Senhor, estes candidatos, para que, com generosidade e disponibilidade, acolham
vossa vontade.
Todos: Senhor, atendei nossa prece.
3- Leitor: Senhor, sustentai, com o auxílio sincero e constante dos catequistas e acompanhantes, a
caminhada de vida destes catecúmenos e catequizandos.
Todos: Senhor, atendei nossa prece.
4- Leitor: Senhor, tornai-nos sensíveis às necessidades e sofrimentos de nossos irmãos e irmãs, e
inspirai-nos gestos de solidariedade.
Todos: Senhor, atendei nossa prece.
5- Leitor: Senhor, iluminados por vossa Palavra e amparados pela comunidade, estes catecúmenos
sejam considerados dignos do batismo e da renovação dos dons do Espírito Santo.
Todos: Senhor, atendei nossa prece.
9. Oração conclusiva
(Será feita pelo presidente, com as mãos estendidas sobre os catecúmenos e catequizandos)
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 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, que
vive e reina para sempre. Amém (RICA, 2009, p. 41-42)
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III- Rito Eucarístico
(A liturgia segue como costume, segundo a escolha do presidente)
Benção final
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