Diocese de Beja

SUBSÍDIOS PARA O

CATECUMENADO
DAS CRIANÇAS
EM IDADE DE CATEQUESE

+

INTRODUÇÃO
Em muitas paróquias vai aumentando o número de crianças não batizadas que se inscrevem
na Catequese. Para respondermos pastoralmente a esta nova realidade propomos um percurso
catecumenal de quatro anos. Seria importante destacar uma catequista só para coordenar este
serviço: essa catequista faria o elenco das crianças não batizadas, contactaria com os respetivos
catequistas e pais para os conhecer, para os motivar e para os informar do percurso que as crianças
(ou adolescentes) têm de percorrer até receberem os sacramentos da Iniciação Cristã e garantiria, de
acordo com o pároco e ajudada por outros catequistas, a convocação e realização das reuniões dos
pais, das catequeses específicas preparatórias para os diversos ritos e respetivos ensaios.
Conscientes de que as paróquias, por melhor que façam, não podem substituir a família na
educação da fé das crianças e de que o percurso catecumenal dos filhos pode e deve ser um momento
de evangelização e de graça para os pais, é de procurar que eles participem em todos os ritos e suas
preparações, e desse modo também eles beneficiem da Iniciação Cristã dos filhos.
O percurso catecumenal que oferecemos às crianças da Catequese desenvolve-se ao longo
de quatro anos, desta maneira:
• No primeiro ano a criança não batizada começa como qualquer outra a receber catequese
inserida num grupo normal. É o seu grupo, ao qual continuará sempre ligada. Assim se vai
integrando na Igreja participando na catequese e na missa de domingo. Nesse primeiro ano a
catequista contacta e conhece a família de cada criança. Não há nenhum rito específico.
• Durante o 2º ano de catequese celebra-se o Rito de Admissão ao Catecumenado (Novembro
ou Janeiro), preparado por uma reunião de pais e por duas catequeses específicas, para as
quais convidamos os pais e familiares das crianças, e por um ensaio. É um rito que as marca
profundamente. A partir dele pertencem já à Igreja, começam a participar, aos Domingos, na
Missa dos catecúmenos e recebem a respetiva bênção antes de serem despedidos, no fim da
homilia. Enquanto esperam que termine a celebração da Eucaristia, um catequista dialoga com
eles, aprofundando o sentido da Palavra que escutaram na celebração desse Domingo.
• O terceiro ano é marcado pelo Rito Penitencial realizado durante a Quaresma, preparado por
uma Reunião de Pais, por uma Catequese específica, por um Escrutínio e por um ensaio.
• No quarto ano, na Páscoa, recebem os Sacramentos da Iniciação Cristã. Essa celebração, que
é o ponto de chegada do percurso catecumenal, é preparada primeiro numa reunião com os
pais, e depois com seis catequeses específicas. Vimos que era muito útil fazer o Rito de Eleição
no início da Quaresma, adaptado do Ritual dos Adultos, e preparado também por uma
catequese específica.
São os esquemas destas catequeses e dos ritos que pomos nas vossas mãos, assim como são.
Esperamos que sejam úteis e que despertem e estimulem quem sabe e quem pode, a fazer melhor.

+ João Marcos

CATEQUESES PARA PREPARAR
O RITO DE ADMISSÃO DOS
CATECÚMENOS
2.º Ano

1º. Encontro
Nós queremos ser cristãos
Oração inicial
(espontânea do catequista)

Motivação
Na nossa vida há acontecimentos tão bons que nos marcam para sempre e, por isso,
nunca mais os esquecemos. Foi o que se passou com os apóstolos quando conheceram Jesus.
Esse encontro mudou inteiramente as suas vidas. Vamos escutar como foi.

Leitura
Do Evangelho segundo São João
Ao ver Jesus que passava, João Batista disse a André e a João, seus discípulos, que
estavam ali: "Eis o Cordeiro de Deus!" E eles foram atrás de Jesus. Então Jesus voltou-Se, viuos e perguntou-lhes: "Que procurais?" eles responderam: "Mestre, onde moras?" Jesus disselhes: "Vinde e vede". Então eles foram, viram onde morava e ficaram com Jesus naquele dia.
Era por volta das quatro horas da tarde.
André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e
seguiram Jesus. Quando encontrou Simão disse-lhe: "Encontrámos o Messias, o Cristo" e
apresentou-o a Jesus. Olhando-o atentamente, Jesus disse-lhe: "Tu és Simão, filho de João:
hás-de chamar-te Cefas, que quer dizer Pedro".
No dia seguinte Jesus encontrou Filipe e disse-lhe: "Segue-Me". Filipe encontrou Natanael
e disse-lhe: "Encontrámos aquele que Moisés e os profetas anunciaram: é Jesus de Nazaré".
Disse-lhe Natanael: "De Nazaré pode sair coisa boa?" Filipe disse-lhe: "Vem e vê". Quando viu
Natanael, Jesus disse: "Este é um israelita verdadeiro, e não a fingir." Disse-Lhe Natanael: "De
onde me conheces?" Jesus respondeu-lhe: "Antes que Filipe te chamasse eu vi-te quando
estavas debaixo da figueira." Então Natanael, muito admirado, exclamou: "Mestre, tu és o Filho
de Deus, o Rei de Israel." Jesus disse-lhe: "Acreditas em mim só porque te digo isto? Verás
coisas muito mais importantes. Eu vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus
subindo e descendo sobre mim que sou o Filho do Homem."
Palavra da Salvação

(Jo 1, 35-51)

Catequese
Jesus perguntou a André e a João que O seguiram, e pergunta-vos também a vós: Que
procurais? Que procurais quando vindes à Igreja, quando vindes à missa, quando vindes à
Catequese? Eles disseram que queriam estar com Jesus e ficaram com Ele naquele dia. Foi tão
maravilhoso este encontro que muitos anos depois, João ainda se lembrava da hora em que viu
Jesus pela primeira vez: foi por volta das quatro horas da tarde. Vós vindes à Igreja para escutar
Jesus, porque quereis ser cristãos, amigos e discípulos de Jesus.
Como gostaram tanto de conhecer Jesus, chamaram também os seus irmãos e amigos.
André chamou Pedro, e Filipe chamou Natanael. Assim também vós, se vos encontrastes
realmente com Jesus e vistes como é bom estar com Ele, e aprender com Ele a viver e fazer o
bem, chamais outros meninos e outras meninas para virem à Catequese e à Igreja.
Certamente que estes primeiros discípulos de Jesus ficaram muito surpreendidos com Ele:
antes de eles O conhecerem, já Jesus os conhecia a eles, por dentro e por fora: sabia o que
tinham feito, sabia também o que haveriam de vir a ser. Sobretudo, deram-se conta de que Jesus
os amava muito, e acreditaram n'Ele.

Jesus conhece-te. Sabe quem tu és, as qualidades e os defeitos que tu tens, sabe o bem
e o mal que fizeste e ama-te assim como tu és. É porque Ele te ama que tu estás aqui na
catequese, a preparares-te para o Batismo. Tu precisas também de conhecer Jesus e de O amar
cada vez mais.
Como ouvistes na leitura, Jesus faz uma promessa àqueles primeiros discípulos. "Vereis
coisas mais importantes, vereis o céu aberto." Também a ti hoje te faz essa promessa. Vais fazer
o rito de admissão na Igreja para começares a ser cristão, amigo de Jesus. Vai ser uma festa
muito linda. Mas será apenas o começo: verás coisas mais importantes; serás batizado e
receberás o Espírito de Deus, participarás na mesa da Eucaristia. Verás que também para ti se
vai abrir o céu e a tua vida será realmente uma maravilha tão grande que mal a podes imaginar.
Deus quer dar-te coisas maravilhosas. Deus quer fazer coisas admiráveis na tua vida: quer darte a Vida Eterna, uma felicidade que não tem fim.

Diálogo
1. Como se chamavam os dois discípulos a quem João Batista apresentou Jesus?
2. Que procuras tu na Igreja? O que é que a Igreja nos pode dar?
3. Tu já conheces Jesus? Já te encontraste com Ele? Se sim, quando?
4. a) Tu sabes que Jesus te conhece e é teu amigo?
b) E tu, és amigo de Jesus?
5. Tu já disseste a outras pessoas que és amigo de Jesus e que andas a preparar-te para o
Batismo?
6. Jesus prometeu aos discípulos, e também a ti, que lhes havia de mostrar o "céu aberto". O
que é o céu aberto?

Prática
1. Vou cultivar a minha amizade com Jesus Cristo rezando todos os dias:
Jesus, eu creio em Vós, aumentai a minha fé.
Jesus, eu espero em Vós, aumentai a minha esperança.
Jesus, eu Vos amo, aumentai o meu amor.
2. Vou convidar os meus familiares e amigos para o Rito de Admissão que será no dia ____ de
_________________ de _______.

Oração
(O catequista diz uma frase e as crianças repetem)
Senhor Jesus Cristo, eu creio em Ti. Tu és o Filho de Deus. Vieste ao mundo como Bom Pastor
que procura as ovelhas perdidas. Tem piedade de nós, Senhor. Tu conheces cada um de nós e
és nosso amigo. Nós também queremos conhecer-Te e amar-Te para sermos dignos da tua
promessa. Ajuda-nos, Senhor, a nunca duvidar do Teu amor. Amen.

Cântico
Creio em Jesus…

Folha do candidato

1º. Encontro
Nós queremos ser cristãos
Leitura
Do Evangelho segundo São João
Ao ver Jesus que passava, João Batista disse a André e a João, seus discípulos, que
estavam ali: "Eis o Cordeiro de Deus!" E eles foram atrás de Jesus. Então Jesus voltou-Se, viuos e perguntou-lhes: "Que procurais?" eles responderam: "Mestre, onde moras?" Jesus disselhes: "Vinde e vede". Então eles foram, viram onde morava e ficaram com Jesus naquele dia.
Era por volta das quatro horas da tarde.
André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e
seguiram Jesus. Quando encontrou Simão disse-lhe: "Encontrámos o Messias, o Cristo" e
apresentou-o a Jesus. Olhando-o atentamente, Jesus disse-lhe: "Tu és Simão, filho de João:
hás-de chamar-te Cefas, que quer dizer Pedro".
No dia seguinte Jesus encontrou Filipe e disse-lhe: "Segue-Me". Filipe encontrou Natanael
e disse-lhe: "Encontrámos aquele que Moisés e os profetas anunciaram: é Jesus de Nazaré".
Disse-lhe Natanael: "De Nazaré pode sair coisa boa?" Filipe disse-lhe: "Vem e vê". Quando viu
Natanael, Jesus disse: "Este é um israelita verdadeiro, e não a fingir." Disse-Lhe Natanael: "De
onde me conheces?" Jesus respondeu-lhe: "Antes que Filipe te chamasse eu vi-te quando
estavas debaixo da figueira." Então Natanael, muito admirado, exclamou: "Mestre, tu és o Filho
de Deus, o Rei de Israel." Jesus disse-lhe: "Acreditas em mim só porque te digo isto? Verás
coisas muito mais importantes. Eu vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus
subindo e descendo sobre mim que sou o Filho do Homem."
Palavra da Salvação
(Jo 1, 35-51)

Diálogo
1. Como se chamavam os dois discípulos a quem João Batista apresentou Jesus?_________
____________________________________________________________________________
2. Que procuras tu na Igreja? O que é que a Igreja nos pode dar?________________________
____________________________________________________________________________
3. Tu conheces Jesus? Já te encontraste com Ele? Se sim, quando?_____________________
____________________________________________________________________________
4. a) Tu sabes que Jesus te conhece e é teu amigo?__________________________________
b) E tu, és amigo de Jesus?___________________________________________________
5. Tu já disseste a outras pessoas que és amigo de Jesus e que andas a preparar-te para o
Batismo?____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Jesus prometeu aos discípulos, e também a ti, que lhes havia de mostrar o "céu aberto". O
que é o céu aberto?____________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Prática
1. Vou cultivar a minha amizade com Jesus Cristo rezando todos os dias:
Jesus, eu creio em Vós, aumentai a minha fé.
Jesus, eu espero em Vós, aumentai a minha esperança.
Jesus, eu Vos amo, aumentai o meu amor.
2. Vou convidar os meus familiares e amigos para o Rito de Admissão que será no dia ____ de
_________________ de _______.

2º. Encontro
Precisamos nascer de novo
Oração inicial
(espontânea do catequista)

Resumo da catequese anterior
Nós queremos ser cristãos porque começamos a conhecer Jesus Cristo, o nosso maior
amigo. Ele é o Filho de Deus, e nós acreditamos n'Ele. Ele conhece-nos, e nós, quanto mais O
conhecemos, mais O amamos e falamos d'Ele aos nossos amigos e os chamamos para virem à
Igreja. Jesus prometeu-nos o céu aberto, a Vida Eterna, a Felicidade total.

Motivação
Muitas pessoas esperam pouco de Deus e pedem-lhe coisas pouco importantes: uma
ajudazinha nas dificuldades, nos estudos, na doença… mas Deus é surpreendente. Preparou
para nós coisas tão grandes e tão maravilhosas que nem nos passam pela ideia. Hoje, Deus vai
surpreender-te nesta catequese. Escuta.

Leitura
Do Evangelho segundo São João
Um sábio judeu muito importante chamado Nicodemos queria conhecer Jesus. À noite
veio ter com Ele e disse-Lhe: "Pelos milagres que tu fazes, eu vejo que és um mestre enviado
por Deus". Jesus respondeu-lhe: "Quem não nascer de novo não pode entrar no Reino de Deus."
Disse-Lhe Nicodemos: "Como é que uma pessoa pode nascer outra vez, tendo já tanta idade
como eu? Alguém poderá entrar pela segunda vez no seio da mãe para voltar a nascer?" Jesus
respondeu-lhe: "Escuta o que te digo: quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar
no Reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não
te admires de Eu te dizer que precisais nascer de novo, nascer de Deus.”
Palavra da Salvação

(Jo 3, 1-7)

Catequese
Jesus prometeu-nos que haveríamos de ver o Céu aberto e hoje fala-nos de entrar no
reino de Deus. E diz-nos que precisamos de nascer de novo, nascer de Deus. Nicodemos ficou
muito admirado, porque as pessoas só nascem uma vez. Que queria dizer Jesus com estas
palavras: "Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus"?
O Reino de Deus é o Céu. Para entrarmos no Céu não basta sermos admiradores de
Jesus, como Nicodemos, não basta sabermos muitas coisas. A fé que temos em Jesus faz de
nós seus admiradores e aprendemos d'Ele muitas coisas, mas dá-nos uma coisa mais
importante: faz de nós FILHOS DE DEUS; é verdade, filhos adotivos de Deus, unidos pelo
Espírito Santo a Jesus Cristo FILHO DE DEUS. Pensa bem: pelo Batismo vais tornar-te FILHO
DE DEUS. Deus será o teu Pai. Para nascermos neste mundo precisamos de um pai e de uma
mãe que nos deram a vida terrena. Para nascermos de Deus também precisamos de uma mãe.
A mãe dos Filhos de Deus é a Igreja. Ninguém pode ser cristão sem a Igreja. Não pode ter Deus
por Pai quem não tem a Igreja por Mãe. Para nos tornarmos filhos de Deus, para nascermos do
Espírito de Deus precisamos de entrar no seio desta mãe que é a Igreja. Compreendes agora o
que Jesus dizia a Nicodemos?

No rito de Acolhimento, a Igreja vai acolher-te, receber-te no seu seio. Vais entrar no seio
da Igreja para começares a receber o Espírito Santo e para te tornares cristão. Começas a
pertencer à Igreja, embora só no dia do Batismo, ao receberes os Sacramentos da Iniciação
Cristã (Batismo, Confirmação ou Crisma, e a Eucaristia ou Comunhão) serás inteiramente
cristão. Agora, no Rito de Admissão é já o começo: o teu nome vai ficar registado no livro dos
catecúmenos. Catecúmenos são aqueles que se preparam para o Batismo.
A partir de agora, para receberes o Espírito Santo que faz de nós filhos de Deus, precisas
de receber o alimento espiritual que a Igreja te dá e não podes faltar à Catequese e à Missa, e
tens de rezar todos os dias de manhã e à noite, como fazem os cristãos. Na Missa não poderás
ficar até ao fim; até seres batizado receberás a bênção no fim da homilia e sairás.
A partir de agora verás como a Igreja é a mãe carinhosa dos cristãos, a tua mãe. Assim como a
Virgem Maria cuidou de Jesus, assim também a Igreja vai cuidar de ti e preparar-te para seres
cristão, para viveres como Jesus viveu. Aprende também a amar a Virgem Maria e a Igreja.

Diálogo
1. a) Para entrar no reino de Deus basta ser admirador de Jesus e saber a doutrina cristã?
Porquê?
b) Que é nascer de novo?
2. a) Todas as pessoas são filhas de Deus?
b) Que é ser Filho de Deus?
3. Quem é a mãe de todos os Filhos de Deus? Porquê?
4. Que vai acontecer entre ti e a Igreja no Rito de Admissão?
5. Para chegares a ser batizado, que precisas de fazer?

Prática
Vou rezar todos os dias a Ave-Maria, de manhã e à noite.

Oração
Senhor Jesus Cristo, estamos muito contentes porque se aproxima o dia em que a Igreja
nos vai acolher no seu seio, para podermos nascer da Água e do Espírito Santo no sacramento
do Batismo, e nos tornarmos Filhos de Deus. Ensina-nos, Senhor, a crescer e a viver como
verdadeiros cristãos. Amen.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco,
bendita sois Vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amen.

Cântico

Folha do candidato

2º. Encontro
Precisamos nascer de novo
Leitura
Do Evangelho segundo São João:
Um sábio judeu muito importante chamado Nicodemos queria conhecer Jesus. À noite
veio ter com Ele e disse-Lhe: "Pelos milagres que tu fazes, eu vejo que és um mestre enviado
por Deus". Jesus respondeu-lhe: "Quem não nascer de novo não pode entrar no Reino de Deus."
Disse-Lhe Nicodemos: "Como é que uma pessoa pode nascer outra vez, tendo já tanta idade
como eu? Alguém poderá entrar pela segunda vez no seio da mãe para voltar a nascer?" Jesus
respondeu-lhe: "Escuta o que te digo: quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar
no Reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não
te admires de Eu te dizer que precisais nascer de novo, nascer de Deus.”
Palavra da Salvação

(Jo 3, 1-7)

Diálogo
1. a) Para entrar no Reino de Deus basta ser admirador de Jesus e saber a doutrina cristã?
Porquê?_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b) Que é nascer de novo?_____________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. a) Todas as pessoas são filhas de Deus?________________________________________
b) Que é ser Filho de Deus?___________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Quem é a mãe de todos os Filhos de Deus? Porquê?_______________________________
____________________________________________________________________________
4. Que vai acontecer entre ti e a Igreja no Rito de Admissão?___________________________
____________________________________________________________________________
5. Para chegares a ser batizado, que precisas de fazer? ______________________________
____________________________________________________________________________

Prática
Vou rezar todos os dias a Ave-Maria, de manhã e à noite.

Oração
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco,
bendita sois Vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amen.

RITO DE ADMISSÃO AO CATECUMENADO
(RICA 314-329)

RITO DA RECEPÇÃO
- Admonição prévia
- Diálogo com as crianças
Celebrante:
- N., queres ser cristão (cristã)?
Criança:
- Sim, quero.
Celebrante:
- E porque queres ser cristão (cristã)?
Criança:
- Porque creio em Cristo.
Celebrante:
- Para que te serve a fé em Cristo?
Criança:
- Para alcançar a vida eterna.
(O celebrante também pode usar outras palavras para fazer as perguntas e deixar ao
candidato a liberdade de responder por outra forma: Quero fazer a vontade de Deus, Quero
seguir a palavra de Deus, Quero ser batizado, Quero ter fé, Quero ser amigo de Jesus, Quero
entrar na família dos cristãos, etc...)
- Breve catequese
Celebrante:
- Meus meninos: Vós já acreditais em Cristo e quereis preparar-vos para o Batismo. É com
grande alegria que vos recebemos na família dos cristãos; nela haveis de conhecer a
Cristo cada vez melhor. Agora ireis procurar viver connosco à maneira dos filhos de Deus,
como Cristo nos ensinou, quando disse estas palavras: Amarás a Deus com todo o teu
coração. Amai-vos uns aos outros como Eu vos amei.
(Estas últimas palavras de Cristo, se for oportuno, podem ser repetidas pelas crianças,
para mostrarem o seu consentimento).
Celebrante:
- Quereis amar muito a Deus?
Crianças:
- Sim, nós queremos amar a Deus com todo o nosso coração.
Celebrante:
- Quereis amar-vos muito uns aos outros?
Crianças:
- Sim, nós queremos amar-nos uns aos outros como Cristo nos amou.

- Diálogo com os pais e com a assembleia
Celebrante:
- N. e N., deveis pedir agora o consentimento dos vossos pais. Ide junto deles e pedi-lhes
que se aproximem juntamente convosco.
(As crianças vão junto dos pais ou dos garantes e trazem-nos até junto do celebrante. Este
continua:)
- Caríssimos amigos: Os vossos filhos (Estas crianças) N. e N., desejam preparar-se para
o Batismo. E vós dais-lhes o vosso consentimento?
Pais:
- Sim, damos.
Celebrante:
- Estais dispostos a ajudá-los (a ajudá-las) nesta preparação para o Batismo?
Pais:
- Sim, estamos.
Voltando-se para as outras pessoas presentes, o Celebrante:
- Estas crianças precisam de ser ajudadas pela nossa fé e amizade
para continuarem o caminho que hoje começam.
Pergunto-vos pois, a vós, que sois seus amigos e companheiros:
estais dispostos a ajudá-las neste seu caminhar para o
Batismo?
Todos:
- Sim, estamos.

- Signação
Voltando-se para as crianças, o celebrante:
- N. e N., Cristo chamou-vos para serdes seus amigos. Haveis de vos lembrar sempre
d’Ele e ser-Lhe fiéis em tudo. Para que assim aconteça, vou assinalar-vos com o sinal da
cruz de Cristo, que é o sinal dos cristãos. Este sinal, daqui por diante, há-de fazer que vos
lembreis de Cristo e do seu amor.
(E logo o celebrante, passando por diante das crianças, traça o sinal da cruz sobre a fronte
de cada uma, sem nada dizer. Se for oportuno (cf. n. 323), convida os pais e catequistas a
fazerem igualmente, em silêncio, o sinal da cruz na fronte das crianças:
- E vós, pais e catequistas (N. e N.), como sois de Cristo, assinalai também estas crianças
com o sinal de Cristo).
____________________________________________________________________________
(Se parecer conveniente, pode juntar-se a signação de outras partes do corpo, sobretudo
nas crianças um pouco mais adiantadas em idade. Estas signações são feitas só pelo sacerdote,
que diz as palavras e faz a signação).
Na signação dos ouvidos:
- Recebe o sinal da cruz nos ouvidos, para ouvires as palavras de Cristo.
(Cada signação pode concluir-se, se for oportuno, com uma aclamação de louvor a Cristo,
por exemplo: Glória a Vós, Senhor).
Na signação dos olhos:
- Recebe o sinal da cruz nos olhos, para veres as obras de Cristo.

Na signação da boca:
- Recebe o sinal da cruz nos lábios, para falares como Cristo falou.
Na signação do peito:
- Recebe o sinal da cruz no peito, para acolheres Cristo, pela fé, no teu coração.
Na signação dos ombros:
- Recebe o sinal da cruz nos ombros, para teres a força de Cristo.
Na signação do corpo todo:
Sobre ti eu faço o sinal da cruz de Cristo, em nome do Pai, e do Filho, e do + Espírito
Santo, para viveres com Jesus agora e para sempre.
Criança:
Amen.
(Se for oportuno, esta signação dos sentidos poderá ser feita pelos pais (ou ainda pelos
garantes), ou pelos catequistas; as palavras, porém, são ditas só pelo sacerdote, no plural).
____________________________________________________________________________
- Introdução na igreja
Celebrante:
Agora podeis ocupar um lugar na assembleia dos cristãos. Vinde, pois, para ouvir o Senhor
que nos fala e para Lhe fazer oração, juntamente connosco.
(Após estas palavras, as crianças entram na assembleia e ocupam os seus lugares ou
junto dos pais (garantes), ou junto dos companheiros, de modo que todos vejam que elas agora
fazem parte da assembleia).
- Cântico: Salmo 94 (95) ou 121 (122), ou outro cântico apropriado.

LITURGIA DA PALAVRA
(Traz-se o livro das Sagradas Escrituras e coloca-se com todo o respeito no lugar próprio.
O celebrante, em breves palavras, pode explicar a dignidade da palavra de Deus, proclamada e
escutada na assembleia cristã, e começa-se imediatamente uma breve liturgia da palavra).
- Leituras e homilia
Gen 12, 1-4a: Vocação de Abraão.
Salmo 32 (33), 4-5. 12-13. 18-19. 20 e 22
Jo 1, 35-42 (ou 35-39): «Eis o Cordeiro de Deus. Encontrámos o Messias».
Ou ainda:
Ez 36, 25-28: O coração novo e o regresso à terra.
Ef 4, 1-6a: Vocação a seguir: uma só fé, um só batismo.
Gal 5, 13-17. 22-23a. 24-25: Um só mandamento e um só Espírito.
Mc 12, 28c-31: O primeiro mandamento.
Lc 8, 4-9. 11-15: A parábola do semeador.
Lc 19, 1-10: Zaqueu.
Jo 6, 44-47: «Ninguém pode vir a Mim, se o Pai não o trouxer».
Jo 13, 34-35: O mandamento novo.
Jo 15, 9-11 ou 12-17: «Amai-vos uns aos outros».
- Homilia

- Silêncio
- Cântico
- Entrega dos Evangelhos
(Durante o cântico ou imediatamente depois, conforme for mais oportuno, entrega-se o
livro dos Evangelhos às crianças, após uma rápida preparação feita numa admonição adequada
ou numa homilia breve).
- Preces
Celebrante:
Oremos por estas crianças, que são vossos filhos, companheiros e amigos, e que se
aproximam agora de Deus.
1 – Para que o Senhor aumente cada vez mais nestas crianças o desejo de viverem como Jesus
viveu, oremos, irmãos.
R: Ouvi-nos, Senhor.
2 – Para que elas, vivendo na Igreja, aí encontrem a felicidade, oremos, irmãos.
R: Ouvi-nos, Senhor.
3 – Para que o Senhor lhes conceda a força e a perseverança nesta preparação para o Batismo,
oremos, irmãos.
R: Ouvi-nos, Senhor.
4 – Para que Deus, no seu amor, afaste delas a tentação do medo e do desânimo, oremos,
irmãos.
R: Ouvi-nos, Senhor.
5 – Para que o Senhor lhes conceda a alegria de receberem o Batismo, a Confirmação e a
Eucaristia, oremos, irmãos.
R: Ouvi-nos, Senhor.
Celebrante:
Senhor nosso Deus, que fizestes nascer nestas crianças a vontade de serem cristãos
perfeitos,
fazei-as caminhar para Vós com perseverança, e dai-nos a graça de ver atendidos os seus
desejos e a nossa oração. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus
convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos:
Amen.
- Cântico
(Se depois se celebrar a Eucaristia, despedem-se primeiro os catecúmenos).

CATEQUESE PARA PREPARAR O
RITO PENITENCIAL
3.º Ano

Encontro
Deus pede-nos contas
Oração inicial
(espontânea)

Motivação
No ano passado a Igreja acolheu-te cheia de amor e deu-te o começo da vida cristã: a fé
em Jesus Cristo, a Palavra de Deus, o Espírito Santo, e marcou-te com o sinal da Santa Cruz.
Tu renunciaste a uma vida pagã, sem Deus, e prometeste vir à Missa e à catequese, rezar todos
os dias e começar a praticar as obras dos cristãos, a fazer o bem. Que aconteceu entretanto?
Que fizeste tu com os dons do Senhor? Escuta com atenção a parábola dos talentos.

Leitura
Do Evangelho segundo São Mateus
Jesus contou esta parábola aos seus discípulos:
"O Reino dos Céus pode comparar-se a um homem que ao partir para o estrangeiro
chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro
um. Deu a cada um conforme a sua capacidade e partiu. O que recebeu cinco talentos foi logo
negociar com eles e ganhou outros cinco. Da mesma maneira, o que recebeu dois ganhou outros
dois. Mas aquele que recebeu só um, tomou-o, foi abrir uma cova no chão, e enterrou o dinheiro
do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas
com eles. Chegando aquele que recebera cinco talentos, entregou-lhe outros cinco dizendo:
"Senhor, confiaste-me cinco talentos, aqui estão outros cinco que eu ganhei." Disse-lhe o senhor:
"Muito bem, servo bom e fiel! Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrarte com o teu senhor!". Chegando também o dos dois talentos, disse: "Senhor, confiaste-me dois
talentos, aqui estão outros dois que eu ganhei". Disse-lhe o senhor: "Muito bem, servo bom e
fiel! Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu senhor!". Por
fim, chegando o que recebera um talento, disse: "Senhor, tu és um homem pouco simpático. Por
isso, com medo de o perder, fui enterrar no chão o teu talento. Aqui tens o que te pertence!" A
isso, o senhor respondeu-lhe: "Servo mau e preguiçoso, devias ao menos ter depositado o
dinheiro no banco e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e
dai-o àquele que tem dez, porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas
àquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. A esse servo que não presta lançai-o fora, na
escuridão. Ai haverá choro e ranger de dentes".
Palavra da Salvação

(Mt 25, 14-30)

Catequese
Tu és um destes servos a quem o Senhor, no Rito de Admissão, entregou o Espírito Santo
para que a tua vida mudasse. Que fizeste com Ele? Como viste, os que receberam cinco e dois
talentos puseram-nos a render, e o Senhor deu-lhes os parabéns, alegrou-se com eles, confioulhes bens maiores e convidou-os a entrar e a alegrar-se com Ele. O que recebeu um só talento
escondeu-o no chão e não lhe ligou nada. E o Senhor, zangado, mandou-lhe tirar o único talento
e expulsou-o, mandou-o para fora da sua casa.
Tu vieste à Missa e à Catequese como tinhas prometido? Tu rezaste? Tu deste
testemunho de Jesus aos que te rodeiam e chamaste outros para a Igreja, ou pelo contrário tens
vergonha de ser cristão e escondeste a tua fé? Não podemos ser cristãos envergonhados, não
podemos ser cristãos sem amor a Jesus, não podemos esconder a nossa fé.
Deus quer dar-te bens muito grandes, mas para os poderes receber precisas de ser fiel
ao Senhor e de obedecer ao que a Igreja manda. As portas do Batismo só se abrirão para quem

obedecer e se tornar fiel pondo a render os talentos que Deus lhe vai dando. Quem não liga ao
que Deus lhe diz por meio da Igreja, não pode ser batizado. Quem é fiel no pouco, recebe o
muito. Quem não é fiel no pouco, não pode receber o muito. Se tens interesse, se tens fé,
aprendes a ser fiel. Os cristãos batizados chamam-se "fiéis".
A Igreja chama-te agora a fazer o Rito Penitencial. Precisas de te arrepender da tua
preguiça, do teu desinteresse, da tua falta de amor a Jesus e de todos os teus pecados. Precisas
de te converter, de deixar que o Espírito de Jesus transforme a tua vida para melhor. A Igreja vai
dar-te mais força, mais Espírito, para te tornares um verdadeiro cristão. Dentro de um ano farás
o Rito da Eleição e logo a seguir serás batizado, crismado e receberás a Primeira Comunhão.
Na eleição só passará quem der provas de que põe a render os talentos, de que começa a dar
frutos de vida cristã. Aproveita o tempo.
No Evangelho, Jesus conta a parábola de um homem que tinha uma figueira plantada no
meio da vinha. Como não havia meio de a ver dar fruto, disse ao homem que tratava da vinha:
"Há três anos que venho procurar figos nesta figueira e não os encontro. Corta-a! Porque há-de
estar aí a esgotar a terra?". Mas ele respondeu: "Senhor, deixa-a ainda este ano. Vou cavar à
volta dela e deitar-lhe adubo. Talvez assim dê fruto. Se não der, cortamo-la.” (Mt. 13, 5-9).
Essa figueira és tu. Deus dá-te mais um ano até ao Rito da Eleição. Aproveita e vê como o
Senhor é paciente. É paciente, mas com Ele não se brinca. Ele conhece os nossos corações por
dentro, e está sempre disposto a ajudar-nos. Deixa-te ajudar pelo Senhor!

Diálogo
1. a) Que fizeram aqueles homens que receberam cinco e dois talentos?
b) Que lhes disse o Senhor quando lhes pediu contas?
2. a) Que fez aquele homem que recebeu um só talento?
b) Que lhe disse e que lhe fez o Senhor?
3. Tu comparas-te a qual destes homens? Porquê?
4. Que tens de fazer para poderes ser batizado?

Prática
Aprender de cor e rezar todos os dias a Confissão e o Ato de Contrição.

Oração
Confissão
Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria, aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.
Ato de Contrição
Meu Deus, porque sois tão bom, tenho muita pena de Vos ter ofendido.
Ajudai-me a não voltar a pecar.

Orações espontâneas
Cântico
Folha do candidato

Encontro
Deus pede-nos contas
Leitura
Do Evangelho segundo São Mateus
Jesus contou esta parábola aos seus discípulos:
"O Reino dos Céus pode comparar-se a um homem que ao partir para o estrangeiro
chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro
um. Deu a cada um conforme a sua capacidade e partiu. O que recebeu cinco talentos foi logo
negociar com eles e ganhou outros cinco. Da mesma maneira, o que recebeu dois ganhou outros
dois. Mas aquele que recebeu só um, tomou-o, foi abrir uma cova no chão, e enterrou o dinheiro
do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas
com eles. Chegando aquele que recebera cinco talentos, entregou-lhes outros cinco dizendo:
"Senhor, confiaste-me cinco talentos, aqui estão outros cinco que eu ganhei." Disse-lhe o senhor:
"Muito bem, servo bom e fiel! Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarem. Vem alegrarte com o teu senhor!". Chegando também o dos dois talentos, disse: "Senhor, confiaste-me dois
talentos, aqui estão outros dois que eu ganhei". Disse-lhe o senhor: "Muito bem, servo bom e
fiel! Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu senhor!". Por
fim, chegando o que recebera um talento, disse: "Senhor, tu és um homem pouco simpático. Por
isso, com medo de o perder, fui enterrar no chão o teu talento. Aqui tens o que te pertence!" A
isso, o senhor respondeu-lhe: "Servo mau e preguiçoso, devias ao menos ter depositado o
dinheiro no banco e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e
dai-o àquele que tem dez, porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas
àquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. A esse servo que não presta lançai-o fora, na
escuridão. Ai haverá choro e ranger de dentes".
Palavra da Salvação
(Mt 25, 14-30)

Diálogo
1. a) Que fizeram aqueles homens que receberam cinco e dois talentos?_________________
____________________________________________________________________________
b) Que lhes disse o Senhor quando lhes pediu contas?______________________________
____________________________________________________________________________
2. a) Que fez aquele homem que recebeu um só talento?______________________________
b) Que lhe disse e que lhe fez o Senhor?_________________________________________
3. Tu comparas-te a qual destes homens? Porquê?___________________________________
____________________________________________________________________________
4. Que tens de fazer para poderes ser batizado?____________________________________
____________________________________________________________________________

Prática
Aprender de cor e rezar todos os dias a Confissão e o Ato de Contrição.

Oração
Confissão:
Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria, aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.
Ato de Contrição: Meu Deus, porque sois tão bom, tenho muita pena de Vos ter ofendido.
Ajudai-me a não voltar a pecar.

RITO PENITENCIAL

(RICA 330-342)
- Introdução ao rito
(Explica-se a significação que o rito vai ter para cada um dos presentes, isto é, para as
crianças catecúmenas, para os batizados, principalmente para aqueles que, neste dia, se
aproximam pela primeira vez do sacramento da Penitência, para os pais e amigos, para os
catequistas e sacerdotes, etc.. Todos estes ouvirão o feliz anúncio do perdão dos seus pecados
e proclamarão a misericórdia de Deus Pai).
Celebrante:
Oremos.
Deus de bondade,
que no perdão revelais a vossa misericórdia
e, ao santificar-nos, manifestais a vossa glória,
purificai-nos, a nós penitentes, de todos os pecados
e fazei voltar à vida da graça os nossos corações.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos:
Amen.
Ou
Concedei-nos, Senhor,
o dom do perdão e da paz,
para que, limpos dos nossos pecados,
Vos sirvamos na tranquilidade de coração.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos:
Amen.

- Leituras e homilia
Propostas:
Ez 36, 25-28: O coração novo e o espírito novo.
Is 1, 16-18: A purificação dos pecados.
1 Jo 1, 8; 2, 2: Jesus Cristo, nosso Salvador.
Mc 1, 1-5. 14-15: «Arrependei-vos e acreditai no Evangelho».
Mc 2, 1-12: A cura do paralítico.
Lc 15, 1-7: A ovelha perdida e encontrada.
(Podem também usar-se as leituras habitualmente atribuídas aos escrutínios:)
Jo 4, 5-15.19b-26.39a.40-42: A mulher samaritana.
Jo 9, 1. 6-9. 13-17. 34-39: A cura do cego de nascença.
Jo 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45: A ressurreição de Lázaro.

- Preces

Celebrante:
- Oremos por N. e N., que se preparam para os sacramentos da iniciação cristã; por N. e
N., que vão receber pela primeira vez o perdão de Deus no sacramento da Penitência; e
por nós todos, que imploramos a misericórdia de Cristo.
1 – Para que nos apresentemos diante do Senhor Jesus com sentimentos de gratidão e de fé,
oremos ao Senhor.
R: Ouvi-nos, Senhor.
2 – Para que reconheçamos com sinceridade as nossas fraquezas e os nossos pecados, oremos
ao Senhor.
R: Ouvi-nos, Senhor.
3 – Para que, na simplicidade dos filhos de Deus, confessemos a nossa fragilidade e as nossas
faltas, oremos ao Senhor.
R: Ouvi-nos, Senhor.
4 – Para que nos aproximemos de Jesus Cristo com dor sincera dos nossos pecados, oremos
ao Senhor.
R: Ouvi-nos, Senhor.
5 – Para que a misericórdia de Deus nos livre dos males presentes e nos guarde dos males
futuros, oremos ao Senhor.
R: Ouvi-nos, Senhor.
6 – Para que aprendamos, no amor do nosso Pai do céu, a compreender todos os pecados dos
homens, oremos ao Senhor.
R: Ouvi-nos, Senhor.
- Exorcismo
Celebrante, com as mãos estendidas sobre as crianças:
Oremos.
Pai de misericórdia,
que entregastes o vosso muito amado Filho,
para que o homem, escravo do pecado,
possa encontrar a liberdade dos filhos de Deus,
olhai com bondade para estes vossos servos,
que já sofreram as tentações
e agora reconhecem as suas culpas.
Concedei-lhes o que de Vós esperam:
fazei-os passar das trevas para a vossa luz,
purificai-os de seus pecados
e guardai-os, na paz e na alegria,
ao longo de toda a sua vida.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos:
Amen.
- Unção dos catecúmenos ou imposição da mão
Celebrante:
- O poder de Cristo Salvador vos fortaleça.
Em sinal desse poder vos fazemos esta unção,
em nome do mesmo Cristo nosso Senhor,
que vive e reina por todos os séculos.

Crianças:
- Amen.
(Cada um dos catecúmenos é ungido com o Óleo dos catecúmenos no peito, ou em ambas
as mãos, ou ainda, se parecer oportuno, noutras partes do corpo).
Se não se fizer a unção, o celebrante:
- O poder de Cristo Salvador vos fortaleça,
Ele que vive e reina por todos os séculos.
Crianças:
- Amen.
(E logo o celebrante impõe a mão sobre cada um dos catecúmenos, sem dizer nada).
- Despedida dos catecúmenos
Celebrante:
- N. e N., o Senhor Jesus mostrou-vos hoje, no meio de nós, a sua misericórdia. Agora ide
em paz e o Senhor vos acompanhe.
Crianças:
- Graças a Deus.
(Prossegue então a liturgia penitencial, diretamente orientada para as crianças já
batizadas. Depois da admonição do celebrante, as crianças que vão receber pela primeira vez o
sacramento da Penitência, fazem, uma por uma, a confissão; e em seguida, as restantes.
Depois de um cântico ou uma oração de acção de graças, todos se retiram).

CATEQUESE PARA PREPARAR O
RITO DE ELEIÇÃO
4.º Ano

Encontro
Deus escolheu-nos para sermos seus filhos
Oração inicial
(espontânea)

Motivação
Deus escolheu o povo de Israel para ser o Povo de Deus (Dt 7, 7-8). Era um povo de
escravos, sem importância nenhuma, mas Deus escolheu-o porque lhe tinha muito amor (Ef. 1,
3-5). Também nos escolhe a nós para sermos seus filhos porque nos ama muito. Nós não
merecemos tanto amor.

Leitura
Do Evangelho segundo São Mateus
Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse: "O Reino dos Céus é semelhante a um rei
que preparou a festa do casamento do seu filho. Enviou seus criados a chamar os convidados
para as bodas, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: 'Dizei
aos convidados: o meu banquete está pronto: as carnes estão preparadas, e está tudo pronto.
Vinde às bodas'. Eles porém, sem darem a menor atenção, foram, um para o seu campo, outro
para o seu negócio, e os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e mataram-nos. Diante
disso, o rei ficou muito triste e indignado e mandou castigar aqueles convidados. Em seguida,
disse aos servos: 'O banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos. Ide às
encruzilhadas e convidai todos os que encontrardes'. E esses servos, saindo pelos caminhos,
reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de
convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial
e disse-lhe: 'amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial?'. Ele porém, ficou calado. Então
disse o rei aos que serviam: 'Amarrai-lhes os pés e as mãos e lançai-o fora, na escuridão. Ali
haverá choro e ranger de dentes'. De facto, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos."
Palavra da Salvação

(Mt. 22, 1-14)

Catequese
Este rei que convida para as bodas é Deus Pai que nos convida para o banquete de Jesus
que é a Eucaristia.
Muitas pessoas não aceitam o convite de Deus porque acham que o trabalho, o dinheiro
e as coisas deste mundo são mais importantes. Que vos parece? Haverá alguém ou alguma
coisa mais importante que Deus? Vós ides, em breve, receber os Sacramentos da Iniciação
Cristã: o Batismo, o Crisma, e a Eucaristia. Vós ides receber a veste nupcial – a veste branca do
Batismo -, para poderdes entrar na festa da Eucaristia. Precisais de vos preparar bem e de dar
importância ao que é importante: o convite e a escolha que Deus fez. Ele convida-vos. Ele
escolheu-vos porque vos ama. Amor com amor se paga. Ele escolheu-te a ti, para que também
tu O escolhas como teu Deus e Senhor, como teu maior amigo.
Brevemente vamos fazer o Rito de Eleição em que Deus vai dizer que te escolheu, e em
que tu vais dizer a Deus que também O escolhes, e em que vais escrever o teu nome para seres
batizado na Páscoa.
Prepara-te bem! Lembra-te todos os dias de que vais ser batizado e reza de manhã e à
noite. Não faltes à Missa de Domingo e à Catequese, e convida os teus familiares para o Rito de
Eleição e para o Batismo.

Diálogo

1. Quem é o rei que preparou o banquete e fez os convites?
2. a) Porque terá ele convidado aquelas pessoas? Porque elas eram melhores que as outras?
Porque ele era amigo delas? Porque ele quis?
b) Porque te escolheu a ti para seres cristão?
3. a) Aquelas pessoas não aceitaram o convite para as bodas. Porquê?
b) Tu aceitas o convite de Deus para seres cristão? Porquê?
4. Que tens de fazer para participar no banquete de Jesus que é a Eucaristia?
5. Que significa a veste nupcial que é precisa para participarmos no banquete de Jesus?
6. Que tens de fazer para te preparares bem para receberes os Sacramentos da Iniciação
cristã: Batismo, Primeira Comunhão e Crisma?

Prática
1. Agradece todos os dias a Deus por estar a escolher-te para seres batizado.
2. Convida os teus pais e amigos para o rito da Eleição.

Oração
Eu te agradeço, Senhor, por me teres escolhido para ser cristão. Eu não mereço, Senhor,
que me trates tão bem. Ajuda-me a corresponder com alegria ao Teu amor.

Cântico

Folha do candidato

Encontro
Deus escolheu-nos para sermos seus filhos
Leitura
Do Evangelho segundo São Mateus
Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse: "O Reino dos Céus é semelhante a um rei
que preparou a festa do casamento do seu filho. Enviou seus criados a chamar os convidados
para as bodas, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: 'Dizei
aos convidados: o meu banquete está pronto: as carnes estão preparadas, e está tudo pronto.
Vinde às bodas'. Eles porém, sem darem a menor atenção, foram, um para o seu campo, outro
para o seu negócio, e os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e mataram-nos. Diante
disso, o rei ficou muito triste e indignado e mandou castigar aqueles convidados. Em seguida,
disse aos servos: 'O banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos. Ide às
encruzilhadas e convidai todos os que encontrardes'. E esses servos, saindo pelos caminhos,
reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de
convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial
e disse-lhe: 'amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial?'. Ele porém, ficou calado. Então
disse o rei aos que serviam: 'Amarrai-lhes os pés e as mãos e lançai-o fora, na escuridão. Ali
haverá choro e ranger de dentes'. De facto, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos."
Palavra da Salvação
(Mt 22, 1-14)

Diálogo
1. Quem é o rei que preparou o banquete e fez os convites? ___________________________
2. a) Porque terá ele convidado aquelas pessoas? Porque elas eram melhores que as outras?
Porque ele era amigo delas? Porque ele quis? ______________________________________
____________________________________________________________________________
b) Porque te escolheu a ti para seres cristão?_____________________________________
____________________________________________________________________________
3. a) Aquelas pessoas não aceitaram o convite para as bodas. Porquê? __________________
____________________________________________________________________________
b) Tu aceitas o convite de Deus para seres cristão? Porquê? _________________________
____________________________________________________________________________
4. Que tens de fazer para participar no banquete de Jesus que é a Eucaristia?______________
____________________________________________________________________________
5. Que significa a veste nupcial que é precisa para participarmos no banquete de Jesus?_____
____________________________________________________________________________
6. Que tens de fazer para te preparares bem para receberes os Sacramentos da Iniciação
cristã: Batismo, Primeira Comunhão e Crisma? ______________________________________
____________________________________________________________________________

Prática
1. Agradece todos os dias a Deus por estar a escolher-te para seres batizado.
2. Convida os teus pais e amigos para o rito da Eleição.

Oração
Eu te agradeço, Senhor, por me teres escolhido para ser cristão. Eu não mereço, Senhor,
que me trates tão bem. Ajuda-me a corresponder com alegria ao teu amor.

RITO DE ELEIÇÃO
(cf. RICA 133-151)
- Antes da Homilia faz-se a chamada dos candidatos a eleitos.
- Depois da Homilia:
Catequista:
- Senhor Padre, aproximar-se a Páscoa, as crianças catecúmenas aqui presentes,
confiadas na graça divina e ajudadas pela oração e exemplo da comunidade cristã, vêm
pedir que sejam admitidas aos sacramentos do Batismo, da Confirmação e da Eucaristia,
depois de feita a preparação.
Celebrante:
- Aproximem-se os que vão ser eleitos e também os seus padrinhos e garantes.
- A Santa Igreja de Deus deseja ter a certeza de que estas crianças catecúmenas estão
preparadas para admitidas no número dos eleitos que vão receber o Batismo, a
Confirmação e a Eucaristia nas próximas festas pascais.
E dirigindo-se aos Padrinhos (ou Catequistas):
- Neste sentido, me dirijo a vós Padrinhos (Madrinhas ou Catequistas), para pedir o vosso
testemunho: sabeis se estas crianças foram fieis em escutar a Palavra de Deus que a
Igreja lhes anunciou?
Padrinhos:
- Sim, foram.
Celebrante:
- Começaram a pôr em prática a Palavra que escutaram sob o olhar de Deus?
Padrinhos:
- Sim, começaram.
Celebrante:
- Viveram na Comunhão com os outros, cultivando a oração?
Padrinhos:
- Sim, viveram.
O Celebrante dirigindo-se para a assembleia pergunta:
- E vós, irmãos, estais de acordo com a admissão destas crianças aos sacramentos do
Batismo, Confirmação e Eucaristia?
Assembleia:
- Sim, estamos.
Depois o Celebrante dirige-se aos catecúmenos e diz:
- Queridos meninos(as) catecúmenos(as), os vossos padrinhos (e madrinhas), catequistas
e toda a comunidade deram bom testemunho de vós. Acreditando nesse testemunho, a
Igreja, em nome de Cristo, chama-vos aos Sacramentos Pascais que são o Batismo, a

Confirmação e a Eucaristia. Desde há muito que tendes escutado a Voz de Cristo. Dizeime pois:
- Quereis receber os sacramentos da iniciação cristã, isto é: o Batismo, a Confirmação e
a Eucaristia?
Crianças catecúmenas respondem:
- Sim, queremos.
Celebrante:
- Fazei então a inscrição do vosso nome.
(Escrevem simbolicamente o nome na Bíblia, através de uma folha que se coloca no meio
de uma Bíblia aberta; esta folha deve ser guardada para se fazer a chamada no dia do
Batismo).

- Eleição
Celebrante:
- N. e N. …, fostes eleitos para receber os sacramentos da iniciação cristã para a próxima
Páscoa.
Todos:
- Graças a Deus.
Celebrante:
- Agora é vosso dever, como aliás de todos nós, serdes fiéis a Deus tal como Ele é Fiel ao
vosso chamamento. Vivei na generosidade e de acordo com a vossa eleição. Haveis de
consegui-lo com a ajuda de Deus.
Dirigindo-se aos padrinhos, o celebrante diz:
- Tomai ao vosso cuidado, no Senhor, estas crianças eleitas. Acompanhai-as com a vossa
ajuda fraterna e com o vosso exemplo, até chegarem aos sacramentos da Vida Eterna.
- Oração de Fiéis
Celebrante:
- Caríssimos irmãos, neste tempo da Quaresma, tempo de preparação para os mistérios
da Paixão e Ressurreição do Senhor que nos salvou, estas crianças eleitas vão ser
acompanhadas por nós até aos sacramentos pascais; por isso elas esperam de nós o exemplo
da nossa própria renovação. Oremos por elas e por nós ao Senhor, para que, ajudam-nos
mutuamente, nos tornemos dignos das graças da Páscoa.
1 – Por estas crianças, para que recordem sempre o dia da sua eleição, vivam agradecidas por
esta bênção do Céu, oremos ao Senhor.
R: Ouvi-nos Senhor
2 – Para que, aproveitando este tempo que lhes é oferecido, aceitem as práticas da Penitência
e connosco cresçam na santidade de vida, oremos ao Senhor
R: Ouvi-nos Senhor
3 – Pelos catequistas destas crianças eleitas, para que mostrem a suavidade da Palavra de Deus
àqueles que a procuram, oremos ao Senhor.
R: Ouvi-nos Senhor

4 – Pelos padrinhos (madrinhas), para que dêem a estas crianças o exemplo de prática do
Evangelho na sua vida, oremos ao Senhor.
R: Ouvi-nos Senhor
5 – Pelas famílias destas crianças eleitas, para que lhes não levantem qualquer obstáculo, antes
os ajudem a seguir as inspirações do Espírito Santo, oremos ao Senhor.
R: Ouvi-nos Senhor
6 – Pela nossa assembleia, para que neste tempo da Quaresma, viva plenamente em caridade
e sejam perseverante na oração, oremos ao Senhor.
R: Ouvi-nos Senhor
7 – Por todos os que vivem na dúvida, para que se entreguem confiadamente a Cristo e entrem
sem hesitação na nossa comunhão fraterna, oremos ao Senhor.
R: Ouvi-nos Senhor
Celebrante:
- Senhor, nosso Deus, que sois o criador do mundo olhai com bondade para que aqueles
que chamais para se tornarem vossos filhos e juntai as estas crianças ao povo da nova Aliança,
para que também elas se tornem filhos da promessa e recebam a vida eterna. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

- Despedida dos Eleitos
Celebrante:
- Caríssimos Eleitos:
Começaste esta nova caminhada. Cristo será para vós o Caminho, a Verdade e a Vida,
sobretudo quando receberdes os sacramentos pascais. Agora Ide em Paz e o Senhor vos
acompanhe.
R: Graças a Deus.

(Segue-se a Eucaristia).

CATEQUESES PARA PREPARAR
A CELEBRAÇÃO DOS
SACRAMENTOS DA INICIAÇÃO
CRISTÃ
Quaresma do 4.º Ano

1º. ENCONTRO
Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso
Oração inicial
(espontânea)

Motivação
Toda a gente quer ser feliz e a felicidade resume-se nisto: estar com Deus, conhecê-l'O,
amá-l'O e servi-l'O.
Uma grande poetisa portuguesa escreveu: "Queria encontrar Deus, tanto O procuro!"
Tu tens muita sorte. Nestes encontros, é Deus que vem à tua procura! Deixa-te encontrar
por Ele! Faz-te amigo d'Ele e serás feliz!

Leitura
Do Evangelho segundo São Lucas
Um doutor perguntou a Jesus: Mestre, que hei-de fazer para ser feliz, para ter vida eterna?
Jesus respondeu-lhe: Que está escrito na Lei? Como lês? Ele, então disse: "Amarás o Senhor
teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o
teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo." Jesus disse: Muito bem! Faz isso,
e terás vida eterna e serás feliz!
Palavra da Salvação

(Lc 10, 25-28)

Catequese
Sabes quem é Deus?
Deus é o Criador e Senhor de tudo o que existe. Ele existiu sempre e sempre
existirá. Deus é amor: ama-nos e quer ser amado por nós. Deus está em toda a parte. Podemos
encontrar-nos com Ele na Igreja. Ele habita também no coração daqueles que O amam. É todopoderoso, é sabedor de tudo. É Santo, é Belo, é Bom, é Verdadeiro, é Justo. É preciso respeitál’O e amá-l’O acima de tudo, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças.
Deus é amor – é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo: três pessoas divinas
e um só Deus. Deus é um só.
Deus é Pai, e tem um Filho único que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a segunda pessoa da
Santíssima Trindade. Ele é que nos deu a conhecer o mistério de Deus. Para isso fez-Se Homem
no seio da Virgem Maria, fez-Se nosso irmão. É por meio de Jesus, unindo-nos a Ele, acreditando
n'Ele, que nos tornamos filhos adotivos de Deus. Os filhos adotivos de Deus têm o mesmo
Espírito de Jesus, que é o mesmo Espírito do Pai, o Espírito Santo.
Toda a gente é criatura de Deus mas, pelo Batismo, tu vais ser filho de Deus; vais ser filho
adotivo de Deus. Vais receber o mesmo Espírito de Jesus, vais ser irmão e amigo de Jesus. Para
que serve o Espírito de Jesus? Para fazermos o bem e para sermos felizes. Sem esse Espírito
ninguém é inteiramente feliz. E por esse Espírito nós temos a certeza de que havemos de receber
a herança do Céu, a vida eterna.

Diálogo
1. Toda a gente é filha de Deus? Porquê?
2. Quem é o verdadeiro Filho de Deus?
3. Como nos tornamos filhos de Deus?
4. Como é que devem viver os filhos de Deus?

Prática

A oração própria dos filhos de Deus, a oração que Jesus nos ensinou é o Pai-Nosso. Vais
rezá-la pela primeira vez no dia do teu Batismo. É uma maravilha tu poderes chamar Pai a Deus.
Embora não o possas rezar agora, tens de aprendê-lo de cor até ao dia do teu Batismo.
Se ainda não o aprendeste é assim:
Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a vossa vontade
assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.
Vais ser batizado, vais tornar-te filho de Deus.
Para seres filho de Deus não podes ser como os filhos do demónio que só gostam de
fazer o mal e não são amigos de Deus.
Tens de te tornar, a sério, amigo de Deus, amigo de Jesus e para isso é preciso rezar
todos os das, ir à Missa ao Domingo e fazer o que Deus nos manda. Tu sabes o que Deus nos
manda? Conheces os mandamentos de Deus?
São estes:
1. Adorar a Deus e amá-lO sobre todas as coisas.
2. Não invocar o Santo nome de Deus em vão.
3. Santificar os Domingos e Festas de Guarda.
4. Honrar pai e mãe, e os outros legítimos superiores.
5. Não matar, nem de qualquer modo causar dano no corpo ou na alma a si mesmo e ao
próximo.
6. Guardar castidade nas palavras e nas obras.
7. Não roubar, nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo.
8. Não levantar falso testemunho, nem de qualquer outro modo faltar à verdade ou difamar o
próximo.
9. Guardar castidade nos pensamentos e nos desejos.
10. Não cobiçar as coisas alheias.
Vê se os consegues decorar!
Decora também a primeira parte do Credo:
Creio em um só Deus,
Pai todo-poderoso, Criador do Céu e da terra,
de todas as coisas visíveis e invisíveis.

Oração
Durante esta semana, reza todos os dias estas orações:
Meu Deus eu creio em Vós, mas aumentai a minha fé.
Meu Deus eu espero em Vós, mas aumentai a minha esperança.
Meu Deus eu Vos amo, mas aumentai o meu amor.
Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos!
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
como era no princípio, agora e sempre. Amen.

Folha do candidato

1º. Encontro
Creio em um só Deus Pai Todo-poderoso.
Leitura
Do Evangelho segundo São Lucas
Um doutor perguntou a Jesus: Mestre, que hei-de fazer para ser feliz, para ter vida eterna?
Jesus respondeu-lhe: Que está escrito na Lei? Como lês? Ele, então disse: "Amarás o Senhor
teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o
teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo." Jesus disse: É isso mesmo; faz
isso, e terás vida eterna, serás feliz.
Palavra da Salvação
(Lc 10, 25-28)

Diálogo
1. Toda a gente é filha de Deus? Porquê? __________________________________________
2. Quem é o verdadeiro Filho de Deus? ____________________________________________
3. Como nos tornamos filhos de Deus? ____________________________________________
4. Como é que devem viver os filhos de Deus? ______________________________________
____________________________________________________________________________

Prática
- Aprende de cor os Mandamentos da Lei de Deus:
1. Adorar a Deus e amá-lO sobre todas as coisas.
2. Não invocar o Santo nome de Deus em vão.
3. Santificar os Domingos e festas de Guarda.
4. Honrar pai e mãe, e os outros legítimos superiores.
5. Não matar, nem de qualquer modo causar dano no corpo ou na alma a si mesmo e ao
próximo.
6. Guardar castidade nas palavras e nas obras.
7. Não roubar, nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo.
8. Não levantar falso testemunho, nem de qualquer outro modo faltar à verdade ou difamar o
próximo.
9. Guardar castidade nos pensamentos e nos desejos.
10. Não cobiçar as coisas alheias.
- Aprende de cor o Pai-nosso:
Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a vossa vontade
assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.
- Decora também a 1ª. parte do Credo:
Creio em um só Deus,
Pai todo-poderoso, Criador do Céu e da terra,
de todas as coisas visíveis e invisíveis.

Orações
Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.

2.º Encontro
Creio em um só Senhor Jesus Cristo
Oração inicial
(espontânea do catequista)

Motivação
Algumas pessoas pensam que Jesus foi um homem como os outros. Mas muitos milhões
de pessoas acreditam n'Ele e amam Jesus, e esperam a sua vinda. Jesus não é um homem
como os outros. Jesus é o Filho de Deus feito Homem. Ele é Deus e Homem verdadeiro.

Leitura
Do Evangelho segundo São Mateus
Um dia, Jesus perguntou aos discípulos: Que dizem de mim as pessoas? Eles
responderam: Algumas dizem que és João Batista, outras que és o profeta Elias, ou Jeremias,
ou um dos profetas antigos que voltou ao mundo. Então Jesus perguntou-lhes: E vós, quem
dizeis que Eu Sou? Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo! Jesus
respondeu-lhe: Feliz de ti, Pedro, porque o Pai do Céu te ensinou a conhecer-Me!
Palavra da Salvação

(cf. Mt 16, 13-17)

Catequese
Quem é Jesus? Jesus é o Cristo, o Filho de Deus.
Ser cristão é conhecer, amar e servir Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho único de Deus
que por amor de nós e para nos salvar do pecado e da morte se fez homem no seio da Virgem
Maria. Nasceu em Belém e viveu em Nazaré. Por volta dos trinta anos foi batizado por S. João
Batista no rio Jordão e a partir de então anunciou o Evangelho. Fez muitos milagres e ao fim de
algum tempo as autoridades prenderam-nO e mataram-nO numa Cruz. Mas Deus Pai
ressuscitou-O, fê-lO passar da morte para uma vida que não acaba, para a Vida Eterna que
também nos está prometida a nós. Os apóstolos que foram os seus primeiros amigos e
seguidores, anunciaram por toda a parte as maravilhas de Jesus. Na sua Morte e Ressurreição
Deus salvou todas as pessoas e perdoou todos os pecados a quem quiser receber esse perdão.
Jesus é o único Salvador! Ele, hoje, está vivo na sua Igreja, nestas pessoas que acreditam n'Ele
e se reúnem em seu nome todos os Domingos a celebrar a Eucaristia, porque esperam a sua
vinda gloriosa.
Jesus é o Senhor! Ele tem todo o poder no Céu e na terra, tudo Lhe pertence e nós também
Lhe pertencemos. Somos d'Ele. Acreditamos n'Ele e esperamos a sua vinda!
Nós amamos Jesus! Rezamos como Ele nos ensinou e vivemos como Ele viveu. E
estamos ao seu serviço, tal como Ele esteve ao serviço do Pai. Ele deixou-nos só um
mandamento: "Amai-vos uns aos outros, como Eu vos amei". Ele amou-nos dando a Sua vida
por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E não podemos envergonharnos de sermos Cristãos, mas devemos falar d'Ele com alegria, respeito e amor às outras
pessoas. Não há ninguém melhor do que Ele! É uma maravilha ser Cristão!

Diálogo
1. Quem é o Pai de Jesus? E a Mãe?
2. Onde é que Jesus nasceu? E onde cresceu?
3. Como é que Jesus morreu? Porquê?
4. Jesus ressuscitou e está vivo. Onde o podemos encontrar?
5. Tu queres ser amigo de Jesus? Porquê?
6. Como deves viver para ser bom cristão?

Prática
1 – Se queres ser cristão a sério, tu não podes ser egoísta e pensar só em ti. A tua felicidade
está em ser como Jesus, em fazer o bem aos outros. Jesus obedeceu, não procurou fazer o que
Lhe agradava: fez a vontade do Pai; e também tu tens de aprender a obedecer aos teus pais e
superiores.
2 – Aprende a parte central do Credo:
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo,
Filho Unigénito de Deus,
nascido do Pai antes de todos os séculos:
Deus de Deus, Luz da Luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro;
gerado não criado, consubstancial ao Pai.
Por Ele todas as foram feitas.
E por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos Céus.
E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e Se fez homem.
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado.
Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras;
e subiu aos Céus, onde está sentado à direita do Pai.
De novo há-de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos;
e o seu reino não terá fim.

Oração
Diz muitas vezes esta oração, quando te lembrares:
Senhor Jesus Cristo, filho de Deus Vivo, tem piedade de mim que sou pecador.
(Rezar também as da semana passada).

Cântico
"Creio em Jesus…"

Folha do candidato

2º. Encontro
Creio em um só Senhor Jesus Cristo
Leitura
Do Evangelho segundo São Mateus
Um dia Jesus perguntou aos discípulos: Que dizem de mim as pessoas? Eles
responderam: Algumas dizem que és João Batista, outras que és o profeta Elias, ou Jeremias,
ou um dos profetas antigos que voltou ao mundo. Então Jesus perguntou-lhes: E vós, quem
dizeis que Eu Sou? Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo! Jesus
respondeu-lhe: Feliz de ti, Pedro, porque o Pai do Céu te ensinou a conhecer-Me!
Palavra da Salvação
(Mt 16, 13-17)

Diálogo
1. Quem é o Pai de Jesus? E a Mãe? ______________________________________________
2. Onde é que Jesus nasceu? E onde cresceu? ______________________________________
3. Como é que Jesus morreu? Porquê? ____________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Jesus ressuscitou e está vivo. Onde o podemos encontrar? __________________________
5. Tu queres ser amigo de Jesus? Porquê? _________________________________________
6. Como deves viver para ser bom cristão? _________________________________________
____________________________________________________________________________

Prática
1 - Se queres ser cristão a sério, tu não podes ser egoísta e pensar só em ti. A tua felicidade está
em ser como Jesus, em fazer o bem aos outros. Jesus obedeceu, não procurou fazer o que Lhe
agradava: fez a vontade do Pai; e também tu tens de aprender a obedecer aos teus pais e
superiores.
2 - Aprende a parte central do Credo:
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo,
Filho Unigénito de Deus,
nascido do Pai antes de todos os séculos:
Deus de Deus, Luz da Luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro;
gerado não criado, consubstancial ao Pai.
Por Ele todas as foram feitas.
E por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos Céus.
E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e Se fez homem.
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado.
Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras;
e subiu aos Céus, onde está sentado à direita do Pai.
De novo há-de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos;
e o seu reino não terá fim.

Oração
Diz muitas vezes esta oração, quando te lembrares:
Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Vivo, tem piedade de mim que sou pecador.

3º. Encontro
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja
Católica
Oração
(espontânea do catequista)

Motivação
A vida de muita gente é triste, aborrecida, sem alegria, sem amor. Às vezes, as pessoas
têm muitas coisas boas e muito dinheiro mas falta-lhes o principal, falta-lhes aquilo que só a
Igreja nos pode dar: o Dom de Deus, o Espírito Santo.

Leitura
Dos Atos dos Apóstolos
Paulo chegou a Éfeso e encontrou alguns homens que se diziam cristãos mas eram um
pouco estranhos, e perguntou-lhes se tinham recebido o Espírito Santo quando se tornaram
crentes. Eles responderam: “Nós nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo!” “Então
que batismo recebestes vós?” - perguntou Paulo. Eles responderam: “O de João Batista!” Paulo
explicou-lhes que esse batismo era apenas uma preparação para as pessoas acreditarem em
Jesus. Então aqueles homens acreditaram em Jesus e receberam o Batismo dos Cristãos.
Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a louvar a
Deus.
Palavra do Senhor

(At 19, 1-6)

Catequese
Deus Pai habita no Céu. Ninguém O viu nem pode ver sem morrer. Mas a sua Bondade e
a sua Beleza estão manifestas em todas as criaturas, por obra do Seu Espírito.
Deus Filho, Jesus nosso Senhor estava com o Pai no Céu. Por obra do Espírito Santo fez-Se
Homem e veio ao mundo para nos salvar. Jesus voltou para o Pai mas, porque nos ama, enviounos o Espírito Santo para continuar no meio de nós e podermos ser membros vivos da Igreja que
é o Seu Corpo.
No dia do teu Batismo, vais ter um encontro impressionante com Jesus. É Ele quem te vai
batizar pela mediação da Igreja. Ele e a Igreja são um só. Tu vais encontrar-te pessoalmente
com Jesus!
Ser Cristão é ser filho de Deus, é ser discípulo de Jesus, é ser membro da Igreja. A Igreja
é o templo do Espírito Santo. E tu, membro da Igreja, vais ser também templo do Espírito Santo.
Quer dizer que Deus vai morar em ti, no teu coração, para te encher de paz, de alegria e de
felicidade. Quem tem o Espírito de Deus, tem o Céu dentro de si.
Logo depois de seres batizado, vais receber o Sacramento da Confirmação ou Crisma
pelo qual a Igreja te dá abundantemente o Espírito Santo para seres membro vivo da Igreja.
Sem a Igreja não podemos ser cristãos, porque é na Igreja que nos encontramos com
Cristo Ressuscitado. Sem a Igreja não podemos ser filhos de Deus, porque Ela é a mãe dos
filhos de Deus. Ninguém pode ter Deus por Pai se não tem a Igreja por Mãe. É dentro dela que
nós crescemos na fé, na esperança e na caridade. Ela dá-nos o alimento da Palavra de Deus e
dos Sacramentos. Só Ela nos dá o Espírito Santo, porque Ela está unida a Jesus Ressuscitado
que é a fonte do Espírito Santo.
Se queres saber o que é a Igreja, olha para a Virgem Maria, mãe de Jesus. Ela é o retrato
fiel da Igreja, e por isso nós temos muito amor a ela e a saudamos e invocamos com a Ave Maria.

Prática

Nós temos amor à Igreja, e não a desprezamos. Vimos à Missa ao Domingo e participamos
nas atividades da Igreja. Porque somos templo do Espírito Santo todos os dias rezamos de
manhã e à noite. Nós amamos e rezamos à Virgem Maria, mãe de Jesus e nossa Mãe.

Diálogo
1. Quem é o Espírito Santo?
2. Quem nos dá o Espírito Santo?
3. Podemos ser cristãos sem ir à Igreja? Porquê?
4. Tu és amigo da Virgem Maria? Porquê?
5. Como é que tu podes mostrar que és amigo da Igreja?

Oração
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do Vosso amor.
Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado
e renovareis a face da terra.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo…
Ave Maria…
(Rezar também as orações dos encontros anteriores)

Cântico
"Eu te saúdo, ó Igreja minha mãe" (ou outros a Nossa Senhora)

Folha do candidato

3º. Encontro
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja
Católica
Leitura
Dos Atos dos Apóstolos
Paulo chegou a Éfeso e encontrou alguns homens que se diziam cristãos mas eram um
pouco estranhos, e perguntou-lhes se tinham recebido o Espírito Santo quando se tornaram
crentes. Eles responderam: “Nós nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo!” “Então
que batismo recebestes vós?” - perguntou Paulo. Eles responderam: “O de João Batista!” Paulo
explicou-lhes que esse batismo era apenas uma preparação para as pessoas acreditarem em
Jesus. Então aqueles homens acreditaram em Jesus e receberam o Batismo dos Cristãos.
Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a louvar a
Deus.
Palavra do Senhor
(At 19, 1-6)

Diálogo
1. Quem é o Espírito Santo? _____________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Quem nos dá o Espírito Santo? ________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Podemos ser cristãos sem ir à Igreja? Porquê? ____________________________________
____________________________________________________________________________
4. Tu és amigo da Virgem Maria? Porquê? __________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Como é que tu podes mostrar que és amigo da Igreja? ______________________________
____________________________________________________________________________

Prática
Nós temos amor à Igreja, e não a desprezamos. Vimos à Missa ao Domingo e participamos
nas atividades da Igreja. Porque somos templo do Espírito Santo todos os dias rezamos de
manhã e à noite. Nós amamos e rezamos à Virgem Maria mãe de Jesus e nossa Mãe.

Oração
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do Vosso amor.
Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado
e renovareis a face da terra.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo…
Ave Maria…
(As orações dos dias anteriores)

4º. Encontro

Como vivem os cristãos?
Oração
(espontânea do catequista)

Motivação
Há muitas pessoas que se dizem cristãs, mas não vivem como verdadeiros cristãos porque
nunca tiveram oportunidade de aprender. Nunca tiveram a sorte que tu tens. Hoje vamos ver, em
concreto, como vivem os cristãos, como é a vida dos católicos.

Leitura
Dos Atos dos Apóstolos
Aqueles que escutaram a pregação de Pedro e se converteram, receberam o Batismo. E,
naquele dia, juntaram-se aos cristãos, cerca de três mil pessoas. Não faltavam à catequese dos
Apóstolos, à Eucaristia, às orações e cultivavam a comunhão fraterna. Todos viviam unidos e
tinham tudo em comum. Louvavam a Deus e as pessoas simpatizavam com eles.
Palavra do Senhor
(cf. At 2, 41-47)

Catequese
Nós, cristãos, sabemos que Deus, por amor, nos criou e nos sustenta. Ele é um Pai
Providente que cuida de nós, e por isso nós confiamos n'Ele.
Nós cristãos sabemos que Jesus nos salvou e está vivo, ressuscitado, à direita do Pai.
Nós sabemos que o seu Espírito está na Igreja e nos leva à Vida Eterna fazendo-nos santos.
Nós esperamos a Vida Eterna e, vivendo neste mundo, estamos a caminho da nossa
Pátria que é o Céu. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Sabemos que um dia
morreremos, mas sabemos também que Jesus nos há-de ressuscitar. Ele há-de vir julgar os
vivos e os mortos. Há-de julgar-nos e então responderemos pelo bem e pelo mal que fazemos
durante a nossa vida. E porque acreditamos e confiamos n’Ele, temos esperança de que nos
livrará do Inferno e nos levará com Ele para o Céu onde viveremos para sempre, cheios de
alegria.
Sabendo o que nos espera, nós cristãos amamos a Deus, Santíssima Trindade, Pai, Filho
e Espírito Santo. Adoramo-l’O e obedecemos à sua Lei, aos seus mandamentos. Nós amamos
Jesus Cristo e a Igreja. Nós amamos o próximo – amamos também os inimigos, pois foi assim
que Jesus nos amou. Nós perdoamos sempre porque Deus também nos perdoa sempre que nos
arrependemos. Ao seres batizado, todos os teus pecados vão ser perdoados, mas depois do
Batismo é no Sacramento da Reconciliação que recebemos o perdão de Deus por meio da Igreja.
Nós damos esmola e ajudamos os pobres e os necessitados porque neles está vivo Jesus Cristo.
Na Igreja nós ajoelhamos diante do Sacrário porque aí também está vivo Jesus, no Santíssimo
Sacramento da Eucaristia.
Nós amamos e invocamos a Virgem Maria nossa Mãe.
Nós amamos a Igreja e obedecemos aos pastores da Igreja: Papa, bispos e padres que
são para nós a presença de Jesus. É só da Igreja que recebemos a Palavra de Deus e os
sacramentos. Respeitamos os que não são da Igreja mas não trocamos por nada a Igreja nossa
mãe. Mãe, há só uma!
Nós veneramos os santos nossos irmãos, pelas maravilhas que Deus realizou neles e
confiamos na sua intercessão junto do Senhor.
Ao Domingo vamos à missa e não trabalhamos, porque é o Dia do Senhor. Todos os anos
nos confessamos ao menos uma vez, por altura da Páscoa, e participamos na vida da Igreja
conforme podemos e sabemos sendo acólitos, catequistas, etc…
Nós os cristãos:

Sabemos que JESUS morreu e ressuscitou para nos salvar.
Sabemos que Ele está vivo: o seu Espírito está na IGREJA.
Esperamos a VIDA ETERNA: sabemos que morremos um dia, mas sabemos também que Jesus
nos há-de ressuscitar.
Amamos a DEUS: SANTÍSSIMA TRINDADE: Pai, Filho e Espírito Santo.
Amamos JESUS CRISTO e a IGREJA: obedecem aos seus pastores (Papa, bispos e padres).
Amamos o PRÓXIMO.
Amamos e perdoamos aos INIMIGOS.
Amamos e invocamos a VIRGEM MARIA.
Veneramos os SANTOS e confiamos na sua intercessão junto do Senhor.
Ao DOMINGO (dia do Senhor) vamos à MISSA e não trabalhamos.
CONFESSAMO-NOS pelo menos UMA VEZ POR ANO (por altura da Páscoa).
PARTICIPAMOS na vida da IGREJA (acólitos, catequistas, leitores, zeladores, etc.).

Diálogo
1. Como viviam os primeiros cristãos?
2. Achas que uma pessoa pode ser cristão sem ter esperança na Ressurreição? Porquê?
3. Tu tens esperança de ir para o Céu, para a Vida Eterna? Porquê?
4. Vamos fazer uma lista de coisas que os cristãos fazem:
Adorar e amar Deus
Acreditar na Santíssima Trindade
Amar Jesus Nosso Senhor
Amar os inimigos
Perdoar e pedir perdão
Ir à Missa todos os Domingos
Confessar-se
Amar a Virgem Maria
Obedecer aos pastores – Papa, bispos, padres
Dar esmola aos pobres
Ser amigo da Igreja
Venerar os Santos
Rezar todos os dias
Ser amigo dos pais
Destas coisas quais te parecem as mais importantes?

Prática
Sublinhar quais são as práticas do cristão católico enunciadas nesta catequese, e levar as
crianças a desejarem realizá-las na sua vida sobretudo, nesta semana, rezar todos os dias de
manhã e à noite, e dar esmola.

Oração
(Repetir as mesmas orações dos encontros anteriores).

Folha do candidato

4ª. Encontro
Como vivem os cristãos?
Leitura
Dos Atos dos Apóstolos
Aqueles que escutaram a pregação de Pedro e se converteram, receberam o Batismo. E,
naquele dia, juntaram-se aos cristãos, cerca de três mil pessoas. Não faltavam à catequese dos
Apóstolos, à Eucaristia, às orações e cultivavam a comunhão fraterna. Todos viviam unidos e
tinham tudo em comum. Louvavam a Deus e as pessoas simpatizavam com eles.
Palavra do Senhor
(cf. At 2, 41-48)

Diálogo
1. Como viviam os primeiros cristãos? _____________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Achas que uma pessoa pode ser cristão sem ter esperança na Ressurreição? Porquê?_____
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Tu tens esperança de ir para o Céu, para a Vida Eterna? Porquê? _____________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Nós cristãos:
Adoramos e amamos Deus
Acreditamos na Santíssima Trindade
Amamos Jesus Nosso Senhor
Amamos os inimigos
Perdoamos e pedimos perdão
Vamos à Missa todos os Domingos
Confessamo-nos
Comungamos
Amar a Virgem Maria
Obedecer aos pastores – Papa, bispos, padres
Damos esmola aos pobres
Somos amigos da Igreja
Veneramos os Santos
Rezamos todos os dias
Ser amigo dos pais
Destas coisas quais te parecem as mais importantes?

Prática
Durante esta semana reza todos os dias de manhã e à noite, e dá esmola aos pobres.

Orações
(Repetir as mesmas orações dos encontros anteriores).

5º. Encontro
Que é o Batismo?
Oração
(espontânea)

Motivação
Aproxima-se a data da grande festa em que vais receber os Sacramentos do Batismo, da
Confirmação e da Eucaristia. Vai ser o dia mais importante de toda a tua vida. Vamos preparar
bem essa celebração, esse grande acontecimento.

Leitura
Do Evangelho segundo São Mateus
Antes de subir ao Céu, Jesus aproximou-Se dos discípulos e disse-lhes: “todo o poder Me
foi dado no céu e na terra. Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizai-os em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo e ensinai-os a cumprir tudo quanto vos mandei. Eu estou convosco
todos os dias, até ao fim do mundo”.
Palavra da Salvação

(Mt 28, 18-20)

Catequese
Para entrarmos numa casa passamos pela porta. O Batismo é a porta por meio da qual
entramos na Igreja. Sem o Batismo ninguém é cristão nem filho de Deus. Ao receber o Batismo
tu vais entrar nesta família que é a Igreja, a família de Jesus, a família dos filhos de Deus.
Quem vive desligado de Deus torna-se escravo do demónio. Não faz o bem e gosta de
fazer o mal. Dantes, tu eras assim. Mas agora, antes de seres batizado, tu tens que dizer diante
das pessoas que já não queres pertencer ao demónio e fazer o mal, mas queres acreditar, amar
e obedecer a Deus, na Santa Igreja Católica. Deixas de ser pagão e tornas-te cristão, filho de
Deus. É como morrer e ressuscitar com Jesus.
Vais ser batizado com água. Já reparaste que nada consegue viver sem água? As plantas,
os animais, as pessoas, tudo precisa de água para viver. Mas a água também mata. A água dá
a vida e dá a morte. No teu batismo a água vai destruir todos os teus pecados, todo o mal que
fizeste, e vai dar-te a vida nova dos filhos de Deus. A água do Batismo vai lavar-te de todo o
pecado e fazer crescer em ti o amor a Deus e ao próximo.
No Batismo vais receber uma veste branca, resplandecente, porque ficarás revestido com
a graça de Deus.
A tua vida é iluminada pela fé e por isso vais receber também uma vela acesa. Nós cristãos
não vivemos no escuro; temos a luz da fé em Cristo. Sabemos quem somos, de onde vimos e
para onde vamos. Sabemos por onde vamos e com quem vamos: somos cristãos, filhos de Deus.
Vimos de Deus que nos criou e vamos para o Céu, passando pelo mistério da Cruz do Senhor,
fazendo parte deste povo santo que é a Igreja.
Logo depois de seres batizado vais receber o Sacramento da Confirmação. Por meio dele,
recebes a abundância dos dons do Espírito Santo para poderes praticar o bem e seres um
membro vivo da Igreja. Com estes Sacramentos da Iniciação Cristã tu vais receber o maior
tesouro que alguém pode receber neste mundo. Prepara-te bem, rezando todos os dias. Alarga
o teu coração para que Deus tome conta de ti inteiramente, e continua durante a vida toda a ser
amigo de Jesus e da Igreja, dando bom testemunho da maravilha que é ser filho de Deus.

Diálogo
1. Porque é que o Batismo se compara a uma porta?
2. A água mata, dá vida e lava. No Batismo, mata o quê? Que vida nos dá? De que nos lava?
3. Que significa a veste branca do Batismo?
4. Que significa a luz da vela acesa no Batismo?
5. O que nos dá o Sacramento da Confirmação?

Prática
Pede perdão às pessoas que ofendeste, e perdoa a quem te ofendeu. Sê obediente aos
pais e superiores e reza todos os dias ao levantar e ao deitar.

Oração
(As mesmas da catequese anterior).

Cântico

Folha do candidato

5º. Encontro
Que é o Batismo?
Leitura
Do Evangelho segundo São Mateus
Antes de subir ao Céu, Jesus aproximou-Se dos discípulos e disse-lhes: “Todo o poder
Me foi dado no céu e na terra. Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizai-os em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinai-os a cumprir tudo quanto vos mandei. Eu estou
convosco todos os dias, até ao fim do mundo.”
Palavra da Salvação

(Mt 28, 18.20)

Diálogo
1. Porque é que o Batismo se compara a uma porta? _________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. A água mata, dá vida e lava. No Batismo, mata o quê? Que vida nos dá? De que nos lava?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Que significa a veste branca no Batismo? ________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Que significa a luz da vela acesa do Batismo? _____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Prática
Pede perdão às pessoas que ofendeste, e perdoa a quem te ofendeu. Sê obediente aos
pais e superiores e reza todos os dias ao levantar e ao deitar.

Oração
Cântico

6º. Encontro
Que é a Eucaristia?
Oração
(espontânea do catequista)

Motivação
Jesus veio ao mundo para nos dar uma vida que não acaba: a Vida Eterna. Ele morreu e
ressuscitou e agora está vivo na Igreja, por meio do seu Espírito, para nos dar a Vida Eterna
própria dos filhos de Deus. Todos recebemos, e tu também vais receber essa vida nova no
Sacramento do Batismo.
Mas não basta ser batizado e receber essa vida. É preciso alimentá-la para que cresça e
dê fruto abundante. E sabes qual é o alimento que Jesus nos deixou? É a Eucaristia.
Depois do Batismo celebramos a Eucaristia em que tu participas pela primeira vez. Vai ser
a tua primeira comunhão. Vais receber o Corpo e o Sangue do Senhor para que essa Vida nova,
a Vida eterna, cresça em ti.
Queres saber o que é a Eucaristia? Escuta:

Leituras
Da primeira Carta aos Coríntios:
Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças partiuo e disse: Isto é o meu corpo, que é para vós; fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo,
no fim da ceia, tomou o cálice dizendo: Este cálice é a Nova Aliança no meu sangue; todas as
vezes que dele beberdes fazei-o em memória de mim. (1Cor 11, 23-25)
Do Evangelho segundo São João:
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e Eu o ressuscitarei
no último dia. A minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente
uma bebida. Quem come a minha carne e o meu sangue permanece em Mim e Eu nele. (Jo 6,
54-56)
Palavra da Salvação

Catequese
A Missa é este memorial da Páscoa de Jesus, que a Igreja celebra todos os domingos,
obedecendo ao que Ele mandou. E nós cremos firmemente que na Eucaristia o pão consagrado
é realmente o Corpo do Senhor e o vinho consagrado é realmente o Sangue do Senhor que nos
são dados como alimento espiritual.
Este é o mais santo de todos os sacramentos: é o Santíssimo Sacramento da Eucaristia!
Que maravilha tão grande é recebermos Jesus na Sagrada Comunhão!
Ele é o pão vivo que sacia a nossa fome de amor!
Ele é o pão vivo descido do céu para nos dar vida eterna!
Quando comungamos, comendo o seu Corpo e bebendo o seu Sangue, ficamos unidos a
Jesus. Somos um só com Ele! Ele vive em nós e nós vivemos n'Ele. E assim Ele dá-nos força
para sermos bons e fazermos o bem. Por isso, só deve comungar quem quer ser amigo de Jesus.
Para se poder comungar é preciso:
1. estar na graça de Deus (Não estar de relações cortadas com Ele, não ter feito pecados
graves desde a última confissão. Se uma pessoa comunga sem estar na Graça de
Deus, comete um pecado gravíssimo de sacrilégio. Se não estás em condições de
comungar não comungues, e não te importes do que os outros pensem ou digam de
ti).

2. saber e pensar quem se vai receber (É o próprio Senhor Jesus Cristo quem
recebemos. Por isso, não podemos estar desatentos, distraídos, mas desejando com
muito amor que Ele venha até nós).
3. observar o jejum eucarístico. Não podemos comer nem beber (exceto água) no
espaço de uma hora antes de comungar.
Depois de seres batizado, quando vens à Missa nos domingos e dias santos, ou mesmo
de semana, podes comungar, caso estejas preparado para o fazer. Aprende a saborear como o
Senhor é bom!
Na celebração da Eucaristia não deves estar distraído; deves ficar atento, participando
com toda a assembleia. Desde que entras até que sais, não converses com os teus vizinhos. E
a não ser em caso de extrema necessidade, não se sai da Igreja nem se anda de um lado para
o outro.
Depois do PAI NOSSO e do ABRAÇO DA PAZ, vem a preparação próxima para a
comunhão. Naqueles momentos de silêncio deves orar, deves falar com o Senhor, desejando
recebê-l’O com todo o amor.
Quando chega o momento de comungar pões-te na fila, com calma, e aproximas-te do
sacerdote. Podes receber o Senhor na boca ou nas mãos. Levantando a partícula, o sacerdote
diz-te: "O Corpo de Cristo!" e tu respondes com fé e convicção: "Amen!". Estendes então um
pouco a língua (no caso de receberes a comunhão na boca) ou colocas as mãos em cruz, a
esquerda sobre a direita, bem abertas, e nelas recebes o Corpo do Senhor. Com a mão direita
levas então a partícula à boca, tendo o cuidado de não deixar perder nenhum pedacinho, por
pequeno que seja. Podes mastigar e engolir, com todo o respeito, o Corpo do Senhor. Voltas
então para o teu lugar, em silêncio, ou cantando. Agradece ao Senhor por ser tão teu amigo, fala
com Ele dos teus problemas, dificuldades e alegrias e pede-Lhe por ti, por teus pais, irmãos,
catequistas e amigos.

Diálogo
1.

a) O que é a Eucaristia?
b) Porque se chama o Santíssimo Sacramento?
2. Eucaristia e Missa são a mesma coisa?
3. Quando é que Jesus instituiu o Sacramento da Eucaristia?
4.
a) Que está na hóstia antes da Consagração?
b) E depois da Consagração?
5.
a) Que está no cálice antes da Consagração?
b) E depois da Consagração?
6. Que é preciso para se comungar bem?
7. Nós precisamos de comungar. Para quê?
8. Que acontece a quem comunga em pecado mortal?

Prática
Durante os próximos dias vou pensar muitas vezes e desejar a chegada do momento em
que irei comungar. Vou repetir frequentemente esta oração que aprendo hoje:

Oração
Repetir algumas vezes a seguinte oração:
Jesus meu amigo e Senhor, enche-me do Teu amor!
Jesus meu Senhor e amigo, eu quero viver contigo!
Senhor Jesus, minha salvação, vem ao meu coração!
Orações espontâneas

Folha do candidato

6º. Encontro
Que é a Eucaristia?
Leituras
Da primeira Carta aos Coríntios
Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças partiuo e disse: Isto é o meu corpo, que é para vós; fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo,
no fim da ceia, tomou o cálice dizendo: Este cálice é a Nova Aliança no meu sangue; todas as
vezes que dele beberdes fazei-o em memória de mim. (1Cor 11, 23-25)
Do Evangelho segundo São João
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e Eu o ressuscitarei
no último dia. A minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente
uma bebida. Quem come a minha carne e o meu sangue permanece em Mim e Eu nele. (Jo 6,
54-56)
Palavra da Salvação

Diálogo
1. a) O que é a Eucaristia? _____________________________________________________
b) Porque se chama o Santíssimo Sacramento? __________________________________
2. Eucaristia e Missa são a mesma coisa? __________________________________________
3. Quando é que Jesus instituiu o Sacramento da Eucaristia? ___________________________
4. a) Que está na hóstia antes da Consagração? ___________________________________
b) E depois da Consagração? ________________________________________________
5. a) Que está no cálice antes da Consagração? ____________________________________
b) E depois da Consagração? ________________________________________________
6. Que é preciso para se comungar bem? __________________________________________
7. Nós precisamos de comungar. Para quê? ________________________________________
8. Que acontece a quem comunga em pecado mortal? ________________________________

Prática
Durante os próximos dias vou pensar muitas vezes e desejar a chegada do momento em
que irei comungar. Vou repetir frequentemente esta oração que aprendo hoje.

Oração
Jesus meu amigo e Senhor, enche-me do Teu amor!
Jesus meu Senhor e amigo, eu quero viver contigo!
Senhor Jesus, minha salvação, vem ao meu coração!

CELEBRAÇÃO DOS SACRAMENTOS DA INICIAÇÃO
CRISTÃ
(RICA 343-369)

RITOS PRÓXIMOS DO DIA
Entrega solene do Pai Nosso
Unção Pré-Batismal
•

Introdução
- Chamada dos Eleitos
- Ensaio de Cânticos (se se achar conveniente)

•

Celebração
1. Admonição ambiental:
o Porque Deus é nosso Pai;
o Somos Filhos d’Ele;
o Somos irmãos dos outros…
2. Cântico de Entrada: “Aproximai-vos do Senhor…”
3. Saudação, oração
4. Proclamação da Carta Rom 8,14-17
5. Cântico: “Vós sois o nosso Pai…”

•

Ritual
1. Proclamação do Evangelho Mt 6, 7-15
2. Homilia: explicação do Pai Nosso
3. UNÇÃO PRÉ-BATISMAL
4. Orações
5. PAI NOSSO (rezado só pelos batizados)
6. Bênção para as crianças eleitas
7. Bênção para os fiéis

•

Avisos
1. Ensaio
2. Celebração

CELEBRAÇÃO
•

Ritos Iniciais
- os habituais
- Glória

•

Liturgia da Palavra
- (…)
- Evangelho

•

Chamada dos Eleitos

•

Homilia

•

Sacramentos da Iniciação
- Bênção da água ou Invocação de Deus sobre a água benzida (RICA 389)
- Profissão de Fé da Comunidade (RICA 351)
- Renunciação e Profissão de Fé das crianças (em conjunto) (RICA 352 e 355)
- Não há unção dos catecúmenos (por já ter sido feita anteriormente)
- BATISMO (padrinhos de Batismo põem a mão direita sobre o ombro direito do eleito)
- Imposição da veste branca
- Acender a vela e entrega da vela acesa
- CONFIRMAÇÃO
o Alocução e convite à oração (RICA 363)
o Oração (RICA 364)
o Crismação (o padrinho/madrinha põe a mão direita sobre o ombro do confirmado)
- Aspersão da assembleia com a água batismal (Cântico “Das fontes…”)
- Não há Credo por já ter sido professado
- Oração dos Fiéis (catequistas)

•

Liturgia Eucarística
- Apresentação dos dons
- Admonição antes do Prefácio
- Comemorações próprias
- Admonição ao Pai Nosso
- PAI NOSSO
- Admonição à Comunhão
- COMUNHÃO (sob as duas espécies, por intinção)

•

Ritos de Conclusão

