CELEBRAÇÃO DE ENTREGA DO CREDO
- Para crianças em idade de catequese (catecúmenos e/ou catequizandos) - A celebração deverá ser realizada em um dos domingos do Tempo do Advento, preferencialmente
no início;
- Esta celebração tem o objetivo de apresentar a toda à comunidade os catequizandos que estão
iniciando a segunda etapa da catequese, chamando a atenção para a grande importância desse
processo para a vida da Igreja, bem como, entregar-lhes a “Profissão de Fé”.
- Preparando o ambiente: Livro onde foi registrado os nomes dos catequizandos ao final da primeira
etapa e as folhas contendo a Profissão de Fé (Credo). Reservar bancos para os catequizandos e
padrinhos. Preparar crachás para cada catequizando para que o padre saiba o nome de cada um na
hora de entregar o Credo.
- Procissão inicial: Os catequizandos e padrinhos de batismo participam da procissão inicial, ou podese fazer a acolhida 10 minutos antes da missa. Pode-se levar ainda o Livro de registro com os nomes
dos catequizandos e os envelopes contendo a “Profissão de Fé”.

Saudação inicial: O presidente acolhe os catequizandos, familiares e padrinhos.
- 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 com
os nomes dos catequizandos e chama cada um pelo nome.

Rito de entrega da “Profissão de Fé”1
Cate/Diácono: Queiram aproximar-se os que estão com os nomes inscritos no livro dos
catequizandos e que receberão da Igreja o Símbolo da fé: ...N..., ...N...
- Lê-se do livro apenas o primeiro nome (nome de Batismo) – se forem muitos pode-se omitir a leitura
dos nomes.

Cada um responde individualmente: Presente! (ou todos juntos se forem muitos)
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Adaptado do Ritual da Iniciação Cristã de Adultos – RICA.

- O presidente prossegue com a entrega da “Profissão de Fé” dirigindo-se aos catequizandos com
estas palavras ou outras semelhantes:

Presidente: Caríssimos catequizandos, agora vocês receberão e escutarão as
palavras da fé pela qual vocês serão salvos. São poucas, mas contêm grandes
mistérios. Recebam e guardem essas palavras com pureza de coração.
- Podem se aproximar um de cada vez ou se forem muitos, fazem uma fila um ao lado do outro e o
presidente faz a entrega do Símbolo impresso. Pode ter apenas uma música instrumental.
- Os catequizandos apenas acompanharam escutando o creio, professarão ao final da segunda etapa,
quando tiverem concluído os encontros formativos sobre o credo.
- Depois que todos receberam o presidente convida toda a comunidade a ficar de pé e começa o
Símbolo dizendo:

Creio em Deus,
(E continua com a comunidade dos fiéis)

Pai todo-poderoso,
criador do céu e da terra;
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado;
desceu à mandão dos mortos;
ressuscitou ao terceiro dia;
subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,
donde há de vir 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.
- O diácono ou o catequista convida os catequizandos a se ajoelharem, dizendo:

Cate/Diácono: Prezados catequizandos, ajoelhem-se para a oração sobre vocês.
- Quem preside diz, com estas palavras ou outras semelhantes:

Presidente: Oremos pelos nossos catequizandos:
que o Senhor nosso Deus abra os seus corações
e as portas da misericórdia para que,
assumam com amor a fé no Cristo
e sejam verdadeiros discípulos missionários do seu Reino.
- Todos rezam uns instantes em silêncio. Quem preside continua com as mãos estendidas sobre os
catequizandos:

Presidente: Senhor, fonte da luz e da verdade, imploramos vosso amor de Pai em
favor destes vossos servos: Purificai-os e santificai-os; dai-lhes verdadeira
ciência, firme esperança e santa doutrina para que se tornem dignos do teu
Reino. Por Cristo, nosso Senhor.
R. Amém
-Segue-se com as preces. Durante a oração da assembleia, podem-se acrescentar algumas orações
pelos catequizandos e suas famílias, conforme sugestão abaixo:

Presidente: Oremos por estes queridos catequizandos, vossos filhos e filhas, companheiros e
amigos, que caminham no conhecimento da fé. Dizendo:

R. Senhor, atendei a nossa prece.
- Para que esses catequizandos meditem e professem a fé cada dia em seus corações,
roguemos ao Senhor.
- Para que os catequizandos, confiando e testemunhando a fé no Cristo e na Igreja,
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 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 o seu final.

