Celebração de Inscrição do Nome, entrega do Livro Sagrado e envio dos catequistas
- Para crianças em idade de catequese (catecúmenos e/ou catequizandos) - Aconselhamos que essa celebração aconteça na Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do
Universo. Porém, por motivos pastorais pode ocorrer no domingo anterior.
- O rito sugerido a seguir une elementos de duas celebrações propostas pelo RICA: a “Celebração da
Entrada no Catecumenato” (n. 68-97) e a “Celebração da Eleição ou Inscrição do Nome” (n. 133-151).
Pode ser realizado com crianças e adolescentes em idade de catequese, batizadas ou não. A proposta visa
a atender a realidade de diversas comunidades que mantêm catecúmenos e catequizandos nas mesmas
turmas de catequese.
- Diante disso, vale ressaltar que a celebração de entrada no catecumenato pode ser realizada, como
proposto pelo RICA, apenas para catecúmenos. Os catequizandos, ou seja, os que são batizados, já são
membros da Igreja, e não teria sentido admiti-los, pois se estaria negando a validade do seu Batismo.
- Para essa celebração, os nomes dos catequizandos (batizados) já devem estar escritos no livro, e os que
ainda não são batizados serão escritos durante a celebração, diferenciando os catequizandos dos
catecúmenos. Essa será a única distinção da celebração, e os catecúmenos serão chamados também de
catequizandos.
- Esta celebração tem o objetivo de apresentar para toda a comunidade os catequizandos que concluíram
uma etapa da Iniciação Cristã ou parte dela, chamando a atenção para a grande importância desse
processo à vida da Igreja e entregando-lhes não apenas a insígnia da cruz de Cristo (sinal de sua adesão à
catequese), mas também o Livro Sagrado. Deve-se, portanto, providenciar para todos Bíblia CNBB e
insígnia, que poderá ser um cordão com uma cruz ou crucifixo.
- Os catequizandos e padrinhos de batismo participam da procissão inicial, ou pode-se fazer a acolhida 10
minutos antes da missa. Pode-se levar, na ocasião, o Livro de Inscrição dos Eleitos e as insígnias. Na
saudação inicial, quem preside acolhe os catequizandos, familiares e comunidade. Tudo segue como de
costume até a homilia.
- Após a homilia, o diácono ou um catequista, ou ainda um delegado da comunidade, pega o livro
solenemente com os nomes dos catequizandos e chama cada um.

Rito de apresentação e acolhida dos novos catequizandos
(Diálogo específico para os já batizados)

Cate/Diác.: Queiram aproximar-se os que estão com os nomes inscritos no Livro dos
catequizandos e que serão acolhidos na segunda etapa do processo catequético:
(lê-se do livro os nomes) ...N..., ...N...
Cada um responde individualmente: Presente! (ou todos juntos se forem muitos)

(Diálogo específico com quem vai se preparar para o sacramento do Batismo – Catecúmenos)

Cate/Diác.: Serão inscritos, ainda, os nomes daqueles que receberão o Batismo no decorrer
do processo catequético. Portanto aproximem-se aqueles que se banharão na fonte das
águas batismais. ...N..., ...N...
Cada um responde individualmente: Presente! (ou todos juntos se forem muitos)
- Depois, acompanham o diácono ou o catequista até o altar onde quem preside inscreverá o nome de
cada candidato no livro.
- Terminada a inscrição dos nomes, o presidente prossegue com a entrega da insígnia e da Bíblia. Podem
se aproximar um de cada vez ou, se forem muitos, fazer uma fila. O presidente impõe a insígnia sobre
cada um, dizendo:

Presidente: ...N..., recebe a insígnia da cruz de Cristo, sinal da sua adesão no caminho
do discipulado.
Catequizando responde: Amém.
Presidente: ...N..., recebe este Livro Sagrado, da Palavra de Deus, que ela frutifique
cada vez mais no seu coração.
Catequizando responde: Amém.
- Todos retornam aos seus lugares e quem preside, estendendo a mão sobre os catequizandos, faz a
oração:
Presidente: Oremos.
Deus todo-poderoso, que pela cruz e ressurreição de vosso Filho
desde vida ao vosso povo, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catequizandos
para que, 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
- Após segue-se com a profissão do Creio e as preces. Durante a oração da assembleia, podem-se
acrescentar algumas orações pelos catequizandos e suas famílias, conforme sugestão abaixo:

PRECES:
Presidente: Oremos por estes queridos catequizandos, vossos filhos e filhas, companheiros e
amigos, que agora procuram a Deus. Dizendo:

R. Senhor, atendei a nossa prece.
- Para que esses catequizandos meditem em seu coração a Palavra de Deus,
saboreando-a cada vez mais intensamente, roguemos ao Senhor.
- Para que os catequizandos, confiando na palavra de Cristo, vivam na liberdade dos
filhos de Deus, roguemos ao Senhor.
- Para que esses catequizandos, contemplando a sabedoria da cruz, possam gloriar-se
em Deus, que confunde a sabedoria deste mundo, roguemos ao Senhor.
- Para que o Espírito Santo, que sonda os corações de todos, fortifique com sua força
divina esses catequizandos e lhes ensine as coisas que são de Deus e a Ele agradam,
roguemos ao Senhor.
- Para que a família desses novos catequizandos coloquem sua esperança em Cristo e
Nele encontrem paz e santidade, roguemos ao Senhor.
- Para que as famílias e os povos impedidos de abraçar a fé tenham a liberdade de crer
no Evangelho, roguemos ao Senhor.
- Senhor, fortaleça e ilumine todos os padrinhos de batismo em sua missão de
introduzir seus afilhados na fé cristã, roguemos ao Senhor.
Presidente: Ó Pai, que despertastes nestes catequizandos,
o desejo de serem bons cristãos,
fazei que eles vos procurem sempre
e vejam realizados Teu desejo e nossas preces.
Por Cristo, nosso Senhor.
- A missa prossegue como de costume até a oração pós-comunhão. Após será feito o rito de apresentação
e envio dos catequistas.

Rito de apresentação e envio dos catequistas
- Logo após a Oração pós-comunhão, o diácono ou na falta dele o coordenador da catequese, chama cada
um dos catequistas pelo nome.
Cate/Diác.: Queiram aproximar-se os que exercerão o ministério da catequese: ...N..., ...N...,.
Cada um responde individualmente: Presente! (ou todos juntos se forem muitos)
- Os catequistas proferem seu compromisso catequético ao seu ministério:
Todos os catequistas de pé e a uma só voz fazem seu compromisso:
“Nós, catequistas, viemos, perante esta assembleia congregada pelo Senhor, manifestar o desejo de
participamos do ministério da catequese. O Senhor que nos chamou a formar parte do seu Povo, pelo
Batismo, convida-nos a sermos testemunhas, mestres e educadores da fé.
Ao assumirmos este serviço, estamos conscientes de participarmos na grande missão que Jesus Cristo
confiou à sua Igreja: “Ide por todo o mundo e anunciai a todos a mensagem da salvação”.
Presidente: Caros catequistas, quereis viver o vosso ministério de catequistas na fidelidade a Deus e na
atenção aos irmãos?
Catequistas: Sim, queremos.
Presidente: Estais dispostos a desempenhar a vossa missão, sendo testemunhas da Boa Nova de Jesus?
Catequistas: Sim, estamos.
Presidente: Quereis viver o vosso serviço de catequistas, em espírito de serviço à comunidade?
Catequistas: Sim, queremos.
(Impõe as mãos)
Presidente: “Dignai-vos, Senhor, confirmar em seu propósito, com a vossa benção + paterna, estes vossos
filhos e filhas que anseiam por entregar-se ao trabalho da catequese, para que se esforcem por instruir os seus
irmãos em tudo que aprenderem com a meditação da vossa Palavra de acordo com a doutrina da Igreja1.”
R. Amém
Oremos: Deus de infinita sabedoria, que chamastes o apóstolo Paulo para anunciar às nações o vosso Filho,
nós vos imploramos em favor de vossos servos e servas, catequistas de nossas comunidades, que vivem com
dedicação e fidelidade sua vocação: concedei-lhes imitar o apóstolo dos gentios, abrindo-se a vossa graça, e
considerando todas as coisas como perda comparada ao bem supremo do conhecimento de Cristo, vosso
Filho, a fim de que permaneçam fiéis ao anúncio da Palavra e no testemunho da caridade. Amém.
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Oração extraída do livro PRESBITERAL (Petrópolis: Vozes, 2007), “Bênçãos Referentes à Catequese e à Oração Comum”. p. 671.

ABENÇOE-VOS DEUS TODO PODEROSO, PAI + FILHO + ESPIRITO SANTO.

