RITUAL DO
CATECUMENADO

RITO DE ADMISSÃO DAS CRIANÇAS
AO CATECUMENADO
RICA 314-239 (adaptado)
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8. Preces
Celebrante: Oremos por estas crianças, que são vossos
filhos, companheiros e amigos, e que se aproximam
agora de Deus.
Leitor: Para que o Senhor aumente cada vez mais nestas crianças o desejo de viverem como Jesus viveu, oremos, irmãos.
R. Ouvi-nos, Senhor.
Leitor: Para que elas, vivendo na Igreja, aí encontrem a
felicidade, oremos, irmãos.
R. Ouvi-nos, Senhor.
Leitor: Para que o Senhor lhes conceda a força e a perseverança nesta preparação para o Batismo, oremos,
irmãos.
R. Ouvi-nos, Senhor.
Leitor: Para que Deus, no seu amor, afaste delas a tentação do medo e do desânimo, oremos, irmãos.
R. Ouvi-nos, Senhor.
Leitor: 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.
Todos: Amen.
2

7

Na signação dos olhos:

Celebrante: Recebe o sinal da cruz nos olhos,
para veres as obras de Cristo.
Na signação da boca:

Celebrante: Recebe o sinal da cruz na boca,
para falares como Cristo falou.
Na signação do peito:

Celebrante: Recebe o sinal da cruz no peito,
para acolheres a Cristo, pela fé, no teu coração.
Na signação dos ombros:

Celebrante: Recebe o sinal da cruz nos ombros,
para teres a força de Cristo.
Na signação do corpo todo:

Celebrante: 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.
Candidatos: Amen.
Celebrante:
Oremos.
Atendei, Pai de bondade, as nossas humildes súplicas e
defendei, com o poder da cruz do Senhor estes catecúmenos marcados com o sinal da mesma cruz, para que,
observando os vossos mandamentos, conservem as primícias do vosso dom e mereçam chegar à glória do renascimento batismal. Por Nosso Senhor.
R. Amen.

1. Introdução à celebração
Hoje a nossa comunidade cristã está em festa. Pois hoje
serão apresentadas à comunidade as crianças que irão
celebrar o Rito de Admissão ao Catecumenado. Depois
de um primeiro tempo evangelizador de descoberta de
Jesus eis que chega a hora de se tornarem catecúmenas em ordem à Iniciação cristã. Iremos conhecê-las e
reconhece-las como membros desta comunidade cristã. Os ritos no catecumenado são fundamentalmente
três: rito de entrada em catecumenado; escrutínios ou
ritos penitenciais; e celebração dos sacramentos da iniciação cristã: Baptismo, Confirmação e Eucaristia. Neste dia, celebramos o Rito de entrada no catecumenado no qual as crianças e as suas famílias se preparam
de forma mais explícita para o Batismo.
De pé, voltados para o centro, cantemos e louvemos o
nosso Deus.
As crianças estão sentadas no banco da frente. Depois da saudação inicial, realiza-se o rito de admissão. O celebrante convida-as
a elas e aos garantes que se aproximem do altar.

2. Diálogo com as crianças
Admonição: Estas crianças N. e N., acompanhadas dos
seus pais, aproximam-se hoje da Igreja porque querem
conhecer Jesus Cristo mais de perto e assim tornar-se
cristãos.
O celebrante interroga cada uma das crianças.
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Celebrante: N., queres ser cristão (cristã)?
Criança: Sim, quero.
Celebrante: 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 prossegue:
Meus meninos (e meninas): 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.
O celebrante interroga de novo as crianças.
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.
3. Diálogo com os pais e a assembleia reunida

Pais: Sim, damos-lhe o nosso consentimento.
Celebrante: Estais dispostos a ajudá-los, no que depende de vós, na preparação do Batismo?
Pais: Sim, estamos.
Celebrante: Ninguém faz sozinho o caminho da fé. O
acompanhamento da comunidade, dos catequistas, e
também dos companheiros e amigos cristãos que hoje
estais aqui presentes, será uma grande ajuda e testemunho para eles. Portanto, estais dispostos a colaborar
para que cheguem ao Batismo?
Assembleia: Sim, estamos.
4. Signação
Celebrante: E para que recordeis sempre Jesus, que vos
chamou para serdes seus amigos e lhe serdes fiéis, vou
agora signar-vos com o sinal da cruz, que é o sinal dos
cristãos. Este sinal fará que tomeis consciência, de agora em diante, que deveis ter sempre presente o amor
do Pai, a amizade do Filho Jesus Cristo e a força do Espírito Santo.
O celebrante também pode convidar outros cristãos presentes
(pais, padrinhos, catequistas, amigos) a fazer-lhes o sinal da cruz.
Na signação dos ouvidos:

Celebrante: N. Recebe o sinal da cruz nos ouvidos,
para ouvires as palavras de Cristo.
O Coro entoa a seguinte aclamação depois de cada signação.

Celebrante: Queridos pais, os vossos filhos N. e N., pedem que os preparemos para o Batismo. Dais-lhes o
consentimento que desejam?
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