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Resumo  
 

A dinâmica simbólico-ritual da Iniciação à Vida Cristã: 
Um estudo a partir do RICA e a sua aplicação na catequese infantil. 

 
Thiago Aparecido Faccini Paro  

 
 

O presente trabalho teve, como objetivo, refletir sobre os métodos e 

práticas adotadas no processo de iniciação à vida cristã de nossas 

comunidades, mostrando que não basta apenas uma transmissão oral da fé. 

É preciso fazer com que a fé seja experimentada pelos sentidos e celebrada 

de maneira consciente, e isso se dá através da vivência e compreensão de 

toda ação ritual.  

Neste sentido, buscou-se fazer um resgate histórico da Iniciação Cristã 

da Igreja primitiva, identificando os fundamentos antropológicos, culturais e 

teológicos para uma “Iniciação” permeada por ritos e símbolos. Já o Concílio 

Ecumênico Vaticano II havia decretado a restauração do catecumenato dos 

adultos vividos em etapas. O Ritual de Iniciação Cristã (RICA), que nasce a 

partir daí, torna-se um valioso instrumento de inspiração que deve ser 

reconhecido e valorizado pelas comunidades.   

Resgatando o entendimento do processo iniciático da Igreja primitiva e 

a e compreensão mais profunda da estrutura e dinâmica ritual celebrativa  do 

RICA, unindo catequese e liturgia, surge uma proposta de aplicação do RICA 

a catequese infantil. A proposta é provocativa e para atingir seus objetivos 

deverá desinstalar a metodologia rotineira e tão utilizada ainda hoje por 

muitos catequistas que não têm acompanhado o anseio da Igreja 

manifestado em seu conjunto de experiências e documentos. São pequenas 

ações, que em longo prazo, poderão formar uma nova assembleia 

celebrante: ativa, participante e consciente do que esta celebrando.  

 
 
 

Palavras-chave: Iniciação; Sinais sensíveis; Catequese; Liturgia; Mistagogia.   
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Abstract  
 

The ritual symbolic dynamics of Initiation the Christian Life: 
A study from the RICA and its implementation in child catechesis. 

 
Thiago Aparecido Faccini Paro  

 
 

The ain of this study, reflection of methods and practices in the initiation 

process the Christian life of our communities, showing that not only an oral 

transmission of the faith. Its to have faith is experienced by the senses and 

celebrated conscious, and it is through experience and understanding of the 

ritual. 

We conduct a historical Christian Initiation in the early church, 

identifying the anthropological, cultural and theological foundations for a 

“Initiation” containing rituals and symbols. Since the Second Vatican Council 

had decreed the restoration of the catechumenate of adults lived in stages. 

The Rite of Christian Initiation (RICA), which rises from there, it becomes a 

valuable instrument of inspiration that must be recognized and valued by the 

communities.  

Rescued understanding of the initiation process of the early Church 

and the deeper understanding of the structure and dynamics celebratory ritual 

RICA, uniting catechesis and liturgy, comes a proposed application of the 

RICA child catechesis. The proposal is provocative and to achieve your goals 

you must uninstall routine and methodology as used today by many catechists 

who have not kept yearning manifested the Church as a whole experiences 

and documents. Are small actions, in the long run, will form a new assembly 

celebrant: active participants in and aware of what this celebrating. 

 
 
 

Key Words: Initiation; Sensitive signals; catechesis; Liturgy; Mystagogy. 
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Introdução 
 

Toda e qualquer religião se manifesta principalmente através dos seus ritos e 

símbolos. Eles revelam os fundamentos e a identidade da religião.  Neste sentido, 

todos os que estão sendo iniciados na fé, para serem incorporados ao grupo, devem 

receber as bases para a compreensão, os códigos que revelarão os mistérios e a 

crença escondida nos ritos. O significado teológico de um rito dá possibilidade à sua 

interpretação e, ao mesmo tempo, inspira a vitalidade de sua execução.  

Porém, quando a educação simbólico-ritual não é bem feita, ou seja, não faz 

com que o que está sendo iniciado experimente os ritos e símbolos, ajudando-o a 

descobrir os seus significados, corre-se o risco de uma interpretação individualista, 

às vezes banal e monótona. O rito pode ser visto como mera repetição, algo vazio.  

Diante de uma sociedade marcada pela grande pluralidade religiosa, muitos 

oferecem “seu produto” com apelos de marketing, sentimentalismo e promessas de 

cura e prosperidade. Neste contexto, a religião acaba instrumentalizada e 

manipulada. Por isso é indispensável uma Iniciação Cristã que eduque e conduza 

para uma experiência mística e pessoal de Jesus Cristo, na qual a sensibilidade 

simbólico-ritual se torna essencial para revelar e atingir o que a voz não consegue 

dizer nem alcançar.  

Com os ritos e símbolos, o homem é tocado por inteiro, pois a experiência 

simbólico-ritual passa pelos sentidos do corpo e chega à mente e ao “coração”. Um 

estudo aprofundado da dinâmica simbólico-ritual do RICA é uma oportunidade de 

oferecer subsídios às comunidades e ajudá-las a enxergar a riqueza escondida em 

cada celebração do processo iniciático.   

Neste sentido, no primeiro capítulos, pretendemos conceituar e definir alguns 

termos importantes para o nosso trabalho, tais como: “iniciação cristã”, ritos e 

símbolos na liturgia cristã. Estas definições de conceitos são importantes, pois 

nelas, encontram-se uma gama de significados e interpretações para cada um. Por 

exemplo, para liturgia, o símbolo tem um significado específico, diferente do 

entendimento da pastoral catequética. Buscar uma compreensão única destes 

termos para os envolvidos na iniciação cristã é essencial para estabelecer um 
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diálogo e propor pistas de ação. Além disso, faremos um breve resgate histórico da 

Iniciação Cristã da Igreja primitiva, na busca dos fundamentos antropológicos, 

culturais e teológicos para uma “Iniciação Cristã” eficaz.  

No segundo capítulo, nos aprofundaremo no estudo do Ritual da Iniciação 

Cristã de Adultos. De modo especial, explicaremos o sentido e significado de cada 

ação simbólico-ritual das celebrações propostas pelo RICA, mostrando a dinâmica, 

evolução e importante contribuição para a iniciação cristã. Compreender o que está 

por trás de cada celebração, ajudará a entender a necessidade de rever nossas 

práticas catequéticas, além de contribuir para a elaboração de conteúdos e métodos 

que venham ao encontro com nossas atuais necessidades.    

E por fim, no terceiro capítulo, a partir da experiência realizada pela Diocese 

de Barretos que elaborou um material de catequese próprio, intitulado “O Caminho”, 

buscaremos propor a adaptação e aplicação do RICA na catequese infantil, unindo 

catequese e liturgia, resgatando e atualizando o método mistagógico utilizado pelos 

Padres da Igreja, fazendo da catequese um verdadeiro processo de iniciação a vida 

cristã. Que este trabalho possa ajudar nossas comunidades a refletir sobre suas 

atuais práticas, ampliando-lhes horizontes e trazendo esperanças de que é possível, 

com esforço e dedicação, vencer os desafios do século XXI e iniciar na fé, nossas 

crianças e jovens.    
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1. Iniciação, Ritos e Símbolos  
 

 
1.1. Iniciação, o que é?  
 
 Para compreendermos a importância do rito e símbolo dentro do processo 

iniciático, precisamos primeiramente entender o que é iniciação e como ela se dá 

nas mais diversas culturas e religiões. O termo “iniciação”, de origem pagã, 

expressa um fenômeno humano geral e obedece ao processo de adaptação de toda 

pessoa ao ambiente físico, social, cultural e religioso.1 Etimologicamente, provém do 

latim “in-ire”, que significa “ir bem para dentro”2. “Em outras palavras, um tempo de 

aproximação e imersão em novo jeito de ser; sinaliza uma mudança de vida, de 

comportamento, com a inserção num novo grupo”.3  

 Por uma questão pedagógica, vamos citar o exemplo de uma iniciação 

religiosa em algumas tribos indígenas: A idade em que os filhos devem ser iniciados 

é determinada pelos pais. Na noite escolhida, o menino é retirado do povoado e 

conduzido por um padrinho e chefe da tribo até uma cabana no meio da mata. 

Enquanto levado, sua mãe retira sua rede em que dormia, e simula o choro. As 

lágrimas são símbolos da perda, pois sabe que aquele menino não mais retornará 

como menino. Durante semanas ou meses aquele menino é mantido longe da tribo. 

Em sua cabana, recebe visita constante dos padrinhos e do chefe da aldeia que lhe 

transmitem os segredos da tribo. Histórias, mitos, ritos, símbolos são transmitidos, 

os quais guardam a identidade de um povo. Nesse período, é privado do banho e de 

alimentos por um tempo. Enterrado e faz a experiência da morte... Durante este 

tempo, os anciãos com alguma história para contar, têm livre acesso à cabana. Os 

demais, porém devem ficar afastados, e o menino, mantido longe sem contato com 

a aldeia.  

                                                 
1
 BOROBIO, D. TENA, P. Sacramentos da Iniciação Cristã: batismo e confirmação. In. BOROBIO, 

Dionisio. A Celebração na Igreja. Sacramentos. Vol. 2. São Paulo: Loyola, 1993. p. 23.   
2
 CNBB. Iniciação a Vida Cristã. Um processo de inspiração catecumenal. Estudos da CNBB 97. 

Brasília: Ed. CNBB, 2009. n. 46. p. 35. 
3
 Ibid.  
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  Completado o tempo em que lhe são transmitidos os segredos da tribo, o 

menino é levado até a beira do rio, onde é banhado, os cabelos cortados e vestido 

com pinturas e penas coloridas. Um novo nome lhe é atribuído e então, conduzido 

de volta à aldeia, que lhe recebe com festa. Regressa à tribo com um novo status, 

não mais um menino, mas agora, um homem, um guerreiro, que guarda o segredo 

de um povo. Não volta mais à casa dos pais, pois lhe é dada uma nova casa, 

construída em frente à casa materna, símbolo da nova vida. Não pode mais brincar 

com as crianças e muito menos, revelar-lhes o acontecido durante o tempo em que 

esteve afastado.4   

 A história é apenas uma ilustração de como se dão os vários ritos de 

iniciação religiosa dentro da história de um povo: Retirado do meio social 

(comunidade), passa pelo noviciado, ou seja, aprende, é introduzido nos ritos e 

depois, apresentado novamente com um novo status.  Estes vários ritos formam um 

processo gradativo, chamado de “Ritos de passagens iniciáticos” ou “Ritos com 

noviciado”. “Comunidades afro-indígenas e de outros continentes estão 

familiarizadas com ritos de passagem. Sociedades secretas também usam 

verdadeiros processos de iniciação”.5  

 

 
 
 Lelo descreve bem a função do processo iniciático:  

  

                                                 
4
 cf. LACHNITT, Georg SDB. Iniciação Cristã entre os Xavantes. Perspectivas, pistas e metas para 

um Iniciação Cristã, inculturada entre os Xavantes, a partir da Iniciação Social e Religiosa tribal, à luz 
da Antropologia Cultural e Teológica Litúrgica. Dissertação (Mestrado em Teologia) Faculdade de 
Teologia N. S. da Assunção, em Teologia Dogmática com Especialização em Liturgia. São Paulo, 
1993.  
5
 CNBB. Iniciação a Vida Cristã., op. cit., n. 47. p. 36. 
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A constituição dos ritos de passagem prima por uma dualidade inerente em 
toda a amplitude. Uma situação de vida anterior a abandonar, em 
contraposição à vida nova a assumir; deixar de ser o que se é para ser o 
que ainda não é; ser menor sem direitos para tornar-se maior de plenos 
direitos; perder a memória da existência anterior para ser iniciado nos 
conhecimentos míticos novos básicos para a vida nova; nome antigo 
abolido e esquecido, nome novo a ser escolhido e imposto ao iniciado.

6
  

 

O paradigma do processo ritual possui três fases, segundo Victor Turner: 

primeiro, dá-se a desestruturação, onde a pessoa é colocada fora do ambiente de 

estrutura rígida para uma situação ‘limiar’. Daí nasce a liminaridade, segunda fase, 

que produz certa pureza simbólica, no qual o indivíduo, saindo de uma estrutura 

formal assume um caráter universalista e entra em uma comunidade. A última fase 

compreende a reestruturação baseada na retomada de modelos especificamente 

estruturais.7 Assim, a desestruturação acontece com o período de separação da 

comunidade, onde são ensinadas as normas de pertença ao grupo e lhes são 

revelados os seus mitos, símbolos e ritos, com as chaves e os códigos para decifra-

los ou interpretá-los. “A cabana iniciática simboliza o ventre materno, a regressão ao 

estado embrionário. Esse novo espaço geográfico será o cenário da iniciação e 

reproduzirá de forma mítica as origens do grupo social.”8 Nesse tempo, o candidato 

se prepara para as responsabilidades da vida adulta, ao mesmo tempo em que aos 

poucos, desperta para a vida espiritual. 9    

“A prova ou liminaridade entende-se como a morte mística à infância, à 

assexualidade, à ignorância; é o símbolo da morte para a existência profana anterior 

e a consequente transformação em ‘espírito’; significa o começo de uma nova 

vida.”10 Os candidatos recebem novos nomes, que representam a nova identidade, 

o novo ser. Agora, após o noviciado, realiza-se a inserção responsável do iniciado e 

sua acolhida por parte do grupo. Incorporado ou reintegrado na comunidade 

(reestruturação), com um novo status, com plenos direitos, pois é uma nova pessoa 

que sabe e conhece a tradição, as histórias, o que identifica e dá identidade ao 

grupo.  

                                                 
6
 LELO, Antonio Francisco. A Iniciação Cristã. Catecumenato, dinâmica sacramental e testemunho. 

São Paulo: Paulinas, 2005. p. 15. 
7
 Citado por: TERRIN, Aldo Natale. “Antropologia Cultural”. In: SARTORE, Domenico. TRIACCA, 

Achille M. (org.). Dicionário de Liturgia. São Paulo: Paulus, 1992. p. 75.  
8
 LELO, Antonio Francisco. A Iniciação Cristã. Catecumenato, dinâmica sacramental e testemunho. 

São Paulo: Paulinas, 2005. p. 16. 
9
  Ibid. 

10
 Ibid.  
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O iniciado é um ser transformado, pois sofreu uma mudança radical no seu 

ser e no seu estatuto social. Precisou morrer para a vida primeira e renascer para 

uma vida superior. “A iniciação comporta, geralmente, uma tríplice revelação: a do 

sagrado, a da morte e a da sexualidade. Afeta radicalmente a pessoa inteira, a sua 

identidade, seu campo interrelacional e o relacionar-se com Deus.”11 Assim, pode-se 

dizer como afirma Mircea Eliade, que iniciação é  

 
um conjunto de ritos e ensinamentos orais, visando realizar uma 
transformação do estatuto religioso e social do iniciado. Do ponto de vista 
filosófico, a iniciação equivale a uma mutação ontológica existencial. Ao 
final do período de provas, o neófito goza de uma existência totalmente 
diferente da que possuía antes: transforma-se noutra pessoa.

12
   

 

 “Iniciação” significa início, ingresso em uma vida nova13. Os estudiosos 

normalmente propõem três categorias de iniciação, como sugere Lelo em seu 

estudo: A primeira corresponde aos “ritos de puberdade” ou de “iniciação tribal”, 

obrigatória para ser admitido e reconhecido responsável em uma sociedade 

particular. A segunda categoria inclui os “ritos de admissão a uma sociedade 

secreta ou confraria”, e costuma limitar-se a um só sexo, como é o caso da 

Maçonaria. E por fim, a terceira categoria vai ligada a uma vocação mítica como o 

exemplo citado com a iniciação indígena (xamanista), caracterizada pela 

experiência pessoal e pelo elemento estático14. Há uma dificuldade em enquadrar a 

iniciação cristã em uma destas três categorias, como escreve Taborda:  

 

Não pertence ao terceiro, pois não se trata de uma vocação específica para 
um grupo restrito de pessoas. Por influência dos Santos Padres dos 
séculos IV-V, pensou-se identificar a iniciação cristã com o segundo tipo. A 
pesquisa histórica tem mostrado, porém, cada vez mais que não há 
parentesco entre cristianismo e as religiões de mistério. Tampouco o 
primeiro tipo parece totalmente apropriado para enquadrar a iniciação 
cristã, pelo menos fora de um regime de cristandade.

15
 

  

Ainda segundo Taborda, não se deve preocupar com a dificuldade de 

enquadrar bem a iniciação cristã numa das três classes de iniciação sugeridas pela 

                                                 
11

 Ibid., p. 15. 
12

 ELIADE, Mircea. Origens: histórias e sentido na religião. Lisboa: Ed. 70 LTDA, 1989. p. 187.   
13

 NOCENT, Adrien osb. Iniciação Cristã. In: SARTORE, Domenico. TRIACCA, Achille M. (org.). 
Dicionário de Liturgia., op. cit., p. 594. 
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antropologia e as ciências da religião.16 A verdade é que “a ‘iniciação’ é uma 

realidade complexa e rica que está no coração da vida”.17 Fenômeno este que 

possui antiquíssima raiz na cultura humana.18 

 Muitas podem ser as motivações para homens e mulheres percorrerem um 

processo de iniciação: tradição familiar, pertença a um povo ou cultura, curiosidade, 

busca por respostas. Para as religiões, existe uma em especial, conhecida como 

“rito sumário”, que ocorre em um determinado momento da vida, quando  acontece 

algo inesperado, como uma grave doença, a perda de um ente querido, um grave 

acidente com risco de morte, entre tantos outros acontecimentos. A partir deste fato, 

acontece uma transformação em sua vida, na maneira de ver e de se relacionar 

com o mundo.  

 

 

 

Existem inúmeros relatos e testemunhos que confirmam essa mudança 

radical após um fato inesperado. Já o livro sagrado dos cristãos, narra várias destas 

histórias. Uma delas encontra-se no livro dos Atos dos Apóstolos19, ao relatar a 

conversão de Saulo, um judeu convicto que perseguia e matava os cristãos em 

nome de Deus. Em uma de suas viagens, Saulo faz uma experiência mística com 

Jesus Cristo, que transforma toda a sua vida: “subitamente uma luz vinda do céu o 

envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: ‘Saul, Saul, 

por que me persegues?’ Ele perguntou: ‘Quem és, Senhor?” (At 9,3-4). A resposta 

ouvida por Saulo foi “Jesus, a quem você persegue” ao matar os cristãos. Saulo que 

tinha muito claro a sua missão, sabia por onde andava e aonde queria chegar, mas 

de repente, ao cair e ao se levantar, mesmo estando de olhos abertos não vê, ou 
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 Ibid.  
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 COSTA, Valeriano Santos. A Liturgia na Iniciação Cristã. LTR: São Paulo, 2008. p. 21.  
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 CNBB. Diretório Nacional de Catequese. Paulinas: São Paulo, 2006. n. 37.   
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seja, fica perdido, cego, não sabe mais o que quer, não tem mais certezas, não 

sabe para onde ir. Precisa ser conduzido e buscar respostas em outras pessoas.  

Saulo, com este “rito sumário”, inicia um processo de iniciação à fé cristã. 

Passa por um período de conversão, de mudança, encontra-se com Ananias que se 

torna seu introdutor e catequista. Ele lhe dá as chaves e os códigos para entender a 

fé e, consequentemente, o sentido de sua vida. Impõe-lhe as mãos; batiza-o; 

alimenta-se do Pão da Vida; recebe um novo nome: Paulo, uma nova pessoa, com 

um novo status. Ao apresentar a narração da história de Paulo, quisemos 

compreender um pouco mais o processo iniciático no cristianismo, de onde parte o 

nosso objeto de estudo, como faremos a seguir.   

 

 
1.1.1  A Iniciação Cristã 
 

 

O rito sumário vivenciado por Paulo faz com que ele questione as certezas e 

convicções que tinha e busque respostas para a visão e a voz que lhe falou, e 

assim, encontre novamente um sentido para a sua vida. Este acontecimento 

provoca uma desestruturação em Paulo, que o leva consequentemente à 

liminariedade, tempo em que reflete e se encontra consigo mesmo, assumindo 

novos valores e objetivos. “Então, pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Esteve 

três dias sem ver, e nada comeu nem bebeu” (At 9,9). O número três, na linguagem 

bíblica, significa plenitude, ou seja, tempo necessário para a conversão e  

transformação. Tempo de noviciado, vivenciado após a segregação. Neste tempo, 

considerando o caso de Paulo, a ignorância sobre os cristãos, dá lugar ao 

entendimento, à compreensão sobre suas vidas, seu estilo de viver, sua fé no 

Ressuscitado. Este período é marcado pela ação litúrgica, por seus ritos e símbolos 

(a imposição das mãos, o batismo, o alimento - eucaristia). E assim, incorporado ao 

convívio social, com um novo status, não mais perseguidor, mas agora perseguido, 

ao anunciador e testemunhar sua fé em Jesus Cristo. A experiência mística com 

Ressuscitado foi muito forte e sua iniciação pela comunidade cristã, muito eficaz, 

tendo Ananias como introdutor e catequista. Foi tudo tão bem feito  que mudou 

radicalmente a vida de Saulo para Paulo. Este se torna o maior difusor do 

Evangelho, cumprindo fielmente o mandado do Senhor: “Ide por todo mundo, 

proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo”. 
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Paulo acreditou, foi iniciado, batizado e incorporado, assumiu seu papel e 

responsabilidade na comunidade eclesial.  

A iniciação cristã, portanto, “é a operação pela qual a fé realiza, por uma ação 

simbólica, a comunhão com o mistério”.20 Refere-se às etapas indispensáveis para 

entrar na comunidade eclesial21. É o processo responsável por dar os códigos e as 

chaves aos catecúmenos, para que cheguem a uma participação “plena, consciente 

e ativa”22 na vida da Igreja Católica Apostólica Romana, e em sua Liturgia.  

Segundo Borobio e Tena, quatro elementos configuram a iniciação de modo 

geral e que facilmente podem ser aplicados à iniciação ao cristianismo, formando 

suas características: Em primeiro lugar, o “mistério”, ou seja, a relação com o 

transcendente; para os cristãos a inserção no mistério pascal de Cristo, em caráter 

pessoal. “Não se trata de um elemento mítico, mas estritamente histórico, não se 

trata de uma doutrina ou de uma construção mental – científica, religiosa, ideológica 

– mas de uma pessoa”.23 Em segundo, a “simbologia”, um corpo de símbolos, que 

forma a ponte de aproximação e inserção no do mistério. No cristianismo, não são 

simplesmente um conjunto de símbolos para exprimir o desejo de aproximar o 

homem do mistério, mas “elementos visíveis de uma realidade total em que Cristo, 

pela Igreja, comunica com Sua presença o que os símbolos significam: ‘O mistério 

na história”.24 Em terceiro lugar, uma comunidade de “iniciados”, que busca um 

estado comum e que desenvolve uma simbologia institucional, pelos quais são 

reconhecidos. No cristianismo, a Igreja é realmente a comunidade dos iniciados, “na 

totalidade de sua compreensão hierárquica e sacramental, no exercício de sua 

mediação ‘maternal”.25 E por fim, “em quarto lugar, está o ‘sujeito’ da iniciação que 

deve ser capaz de entrar no mistério, de aceitar suas consequências”.26 É o homem, 

que de modo especial no cristianismo, não procede da ação humana, mas da graça 

de Deus.       
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As narrativas bíblicas do Novo Testamento sobre a iniciação são escassas. 

Não encontramos um rito determinado e estruturado para os que buscavam 

conhecer a fé e na conversão, pediam o Batismo27. Porém, vários textos se referem 

a um anúncio e preparação anterior à celebração do Batismo. Como visto na história 

de Paulo e percebido ainda no batismo do etíope28, eunuco e alto funcionário da 

rainha da Etiópia: “Abrindo então a boca, e partindo deste trecho da Escritura, Filipe 

anunciou-lhe a Boa Nova de Jesus” (At 8,35). O anúncio de Felipe, o testemunho, 

sua autoridade e convicção foram tão intensos que transformaram a vida daquele 

homem, que ao avistar a água, pediu-lhe o batismo: “Disse então o eunuco: ‘Eis 

aqui a água. Que impede que eu seja batizado?’ E mandou parar a carruagem. 

Desceram ambos à água, Filipe e o eunuco. E Filipe o batizou” (At 8,38).   

 
Nos primeiros séculos da experiência de fé cristã, vemos surgir o desejo de 
estabelecer um processo de iniciação cristã. As diversas igrejas 
compreendem que a rapidez do início da fé cristã não podia se manter. 
Sentem a necessidade de uma pregação mais aprofundada que consistia 
numa conversão da vida à fé, numa instrução litúrgico, moral e doutrinal, 
isto é, o Catecumenato.

29
   

   
 

 No século III, já é possível encontrar registros de um processo de preparação 

mais completo e estruturado, composto de quatro tempos (pré-catecumenato, 

catecumenato, iluminação ou purificação e mistagogia) marcado por etapas – ritos 

(admissão, eleição, celebração dos sacramentos). Processo que nasce e se 

consolida pela experiência das comunidades cristãs: O catecumenato, processo 

este, muito estudado e conhecido, famoso pelas grandes catequeses mistagógicas 

dos Padres da Igreja, que aprofundaremos mais adiante.   

 
Tal experiência [catecumenal] se difunde, em todas as igrejas cristãs, 
durante o século III e primeira metade do século IV. Passa por uma 
transformação significativa, na segunda metade do século IV, mas, 
permanece vital durante todo o século V. Após este século está em lenta 
decadência, vindo a desaparecer completamente entre os séculos VII e 

VIII. 30 
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O Edito de Milão (A paz de Constantino), em 313, reconhecia a religião cristã 

como lícita e dotada de plena liberdade de culto. Posteriormente em 380, 

reconhecida como religião oficial do Estado, é tido como um dos motivos, anos mais 

tarde, da decadência do catecumenato. Antes era claro que diante de um cenário de 

perseguição e martírio, abraçavam a fé cristã somente os que tinham feito uma 

experiência mística de Cristo e estavam convictos da fé. Porém, com a proteção 

concedida por Constantino aos cristãos, abre-se campo à adesão por “interesse”, e, 

curiosamente verifica-se um aumento das heresias.  

 

Quando o cristianismo começou a ser religião aceita e, posteriormente, 
tornada religião oficial do Império (Constantino e Teodósio), o 
catecumenato foi reduzido à Quaresma até desaparecer e ser substituído 
pelo Batismo de massa. Ser cristão começa a ser situação comum e abre-
se a possibilidade do batismo ministrado preponderantemente às crianças. 
No Século VI desaparece o catecumenato propriamente dito; catequese e 
liturgia se distanciam e a catequese vai se dirigindo às crianças. Era natural 
também que, numa sociedade nominalmente cristã, a “iniciação” fosse feita 
por imersão no próprio ambiente cultural. Iniciava-se o longo período do 
catecumenato social no contexto da cristandade.

31
   

 
 

Assim, ao longo dos anos, o processo catecumenal da Igreja primitiva se 

distancia cada vez mais. Na idade média, a cristandade assume a catequese 

infantil, acentuando fortemente a dimensão doutrinal. A primeira adesão a Jesus 

Cristo era papel dos pais e da própria sociedade, pois se supunha que o contexto 

social, que todos se diziam cristãos, levasse-os à prática religiosa.32  “Essa religião 

culturalmente disseminada foi campo fértil para devocionismos variados, que na 

verdade, não formavam propriamente discípulos missionários de Jesus Cristo, mas 

apesar disso mantiveram a fé do povo”.33 Na colonização de nosso país 

especificamente, apesar de todo esforço de enculturação dos missionários, 

promoveu-se mais uma “sacramentalização”, sobretudo com as chamadas 

“desobrigas”, do que de fato uma iniciação a vida cristã consistente.34   

As consequências para a liturgia foram enormes. Houve um distanciamento 

entre aquele que preside e a assembleia, uma ruptura e quebra no espaço 

celebrativo com o surgimento do presbitério com seus degraus afastando o povo e 

os obrigando a ser meros espectadores. “De tal liturgia o povo não era mais do que 
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um sujeito passivo [...] a missa como ação ‘litúrgica’ exige do fiel ‘que veja a 

cerimônia’ com a intenção geral de prestar honra a Deus e com atenção externa”.35  

“Um processo histórico que favoreceu a descrença, com a influência do 

iluminismo agnóstico e ateu, com conflitos mal resolvidos entre ciência e fé, 

principalmente entre intelectuais e classes dirigentes”. O século XX se inaugura com 

uma crise no sentido da vida que leva ao subjetivismo.  

 
 
A fé é posta à prova com a crise de valores: banalização da pessoa, 
corrupção, destruição do meio ambiente e o sucesso de conversões 
motivadas pela teologia da prosperidade, de corte utilitarista, que atribui os 
males ao tentador e acentua as vantagens que a pessoa de fé desfruta 
neste mundo. O impacto do pluralismo cultural e religioso marca o fim da 
era de cristandade e põe em crise o paradigma tradicional da transmissão 
da fé.

36
 

 

  
 O Concílio Vaticano II foi, sem dúvida, o evento eclesial mais importante do 

século XX. Apesar de não ter dito explicitamente muito pouco sobre o tema 

catequese e iniciação, seu impacto real foi determinante e profundo para a reflexão 

e a prática realizada até então.  

 

O Concílio convida a reconduzir a catequese à primeira fonte da palavra de 
Deus, redescoberta principalmente na Bíblia, a repensá-la tendo em vista a 
educação da fé como atitude existencial e global da pessoa, e a recolocá-la 
num projeto de Igreja mais comunial e diaconial.

37
   

 
 

Assim, atento à “mudança de época”38 e sensível aos novos desafios, o 

Concílio Ecumênico Vaticano II pediu uma mudança radical na vida da Igreja; 

propôs a volta às fontes do cristianismo, e decretou que fosse restaurado o 

Catecumenato dos adultos dividido em várias etapas. Assim, em 1972 a Sagrada 

Congregação para o Culto Divino elaborou o novo Ritual de Iniciação a Vida Cristã 

dos Adultos (RICA).39 Em sintonia com o Concílio, o Diretório Nacional de 

Catequese e o Documento de Aparecida tratam da iniciação cristã com base no 
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modelo do catecumenato da Igreja primitiva e prioriza a catequese com os adultos.40 

Neste sentido, é importante compreender como se dava o processo catecumenal 

dos primeiros séculos da Igreja, e assim entender a estrutura do RICA e 

consequentemente toda dinâmica que envolve este rico processo de Iniciação a fé 

cristã.  

 

 
1.1.2. O Catecumenato da Igreja primitiva e  
          o método mistagógico dos Santos Padres 
 
  

As primeiras comunidades cristãs dos séculos I e II criaram, aos poucos, e 

redigiram em partes seus ensinamentos transmitindo a novidade do evento salvífico 

da morte e ressurreição de Jesus Cristo aos que se convertiam à fé cristã. Estes 

escritos, tidos como testemunhos literários do depósito da fé, dos apóstolos da 

primeira geração ou da geração pós-apostólica41, em síntese tradições litúrgicas e 

canônicas compiladas, receberam o nome de “Didaché” ou ainda “Doutrina dos 

Apóstolos”, cujo nome mais completo era “Doutrina do Senhor através dos doze 

Apóstolos”. Estes escritos foram fundamentais para a compreensão da doutrina e a 

prática da Igreja primitiva. Unem-se à Didaché muitos outros textos posteriores que, 

para um estudo mais aprofundado, poderão ser tomados: Epístola de Santo Inácio 

de Antioquia; Carta de São Clemente Romano; Tradição Apostólica de Hipólito; 

Catequese de São Cirilo de Jerusalém; Peregrinação de Etéria, entre outros.     

Numa rápida análise aos textos da Didaché, é possível identificar um 

processo e caminho realizados pelos cristãos da igreja primitiva ao acolherem os 

que queriam abraçar a fé. “O documento trata de maneira bastante ampla do ritual 

do batismo numa primeira parte, em que está contido todo o ensinamento 

catequético sobre o ‘caminho da vida”.42  O texto composto por 15 capítulos pode 

ser dividido da seguinte forma segundo a introdução de Zilles à tradução brasileira 

da Didaché:  
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I – Cap. 1-6. É um tratado moral para catecúmenos. O conteúdo ético desta 
primeira parte é de origem judaica, orientando-se no esquema dos 
caminhos: Cap. 1-4 trata do caminho da vida. Cap. 5 trata do caminho da 
morte. Cap. 6 faz uma síntese. A base do caminho da vida é o 
mandamento do amor a Deus e ao próximo, com muitas outras sérias 
advertências. II – Cap. 10-15: É um antigo ritual litúrgico, contendo 
instruções sobre a administração do batismo (cap. 7), o jejum e a oração 
(cap. 8) e a celebração eucarística (cap. 9-10). III – Cap. 10-15. São 
instruções relativas à vida comunitária. Tratam da hospitalidade para com 
os apóstolos, ou seja, os pregadores itinerantes (girovagos), dos profetas e 
dos peregrinos em geral, recomendando bondade e prudência; da 
santificação do domingo e das qualidades requeridas do bispo e do diácono 
e sua eleição.

43
 

 

Em três etapas, os primeiros cristãos transmitiam os fundamentos da fé aos 

catecúmenos e os introduziam na vida litúrgica e comunitária. No texto da Didaché, 

nota-se que as comunidades ainda não estão estruturadas, mas pode-se dizer que 

este pequeno manual de catequese utilizado pelos primeiros cristãos foi básico para 

o Catecumenato, pois dele beberam os antigos Padres da Igreja. Até o Século III, 

temos apenas alusões sobre a iniciação cristã, devido os poucos relatos precisos 

sobre o tema. Apesar disso, no século III, têm-se condições de visualizar um 

caminho mais ou menos explícito da iniciação cristã através do testemunho da 

Tradição Apostólica, atribuída a Hipólito de Roma, entre outros. Com base nos 

testemunhos de Hipólito, escreve Adrien Nocent:  

 
 
Para entrar no catecumenato, o candidato submete-se a severo exame, 
deve responder a perguntas precisas sobre a moralidade, a profissão, etc. 
No decorrer de um triênio, pois, os catecúmenos recebem as instruções 
dos catequistas, também leigos, que lhes impõem as mãos depois da 
catequese ou nos momentos de ‘crise’ que os catecúmenos podem 
atravessar. Ao termino deste período e depois de novo exame, decide-se a 
admissão do catecúmeno à preparação imediata para os três sacramentos 
da iniciação.

44
  

 

 
Dos testemunhos de Hipólito e de outros escritos apostólicos podemos 

identificar as primeiras etapas por que passam os candidatos: pré-catecumenato, de 

tempo ilimitado. Após o anúncio evangélico e convite a abraçar a fé e a conversão, 

são interrogados sobre suas reais intenções. Em seguida, admitidos no 

catecumenato, fazem um percurso em média de três anos, quando lhes são 

apresentadas as bases e fundamentos da fé cristã, integrando fé e vida, permeadas 
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por vários momentos de oração. Considerados aptos, começam uma preparação 

mais intensa aos três sacramentos da iniciação; é o tempo de purificação. O tempo 

de purificação é realizado por excelência durante a quaresma. Nesse período, o 

catecúmeno é levado a amadurecer suas decisões, a intensificar as orações e a 

jejuar, além das várias celebrações e entregas como ainda descreve Adrien Nocent: 

  
 
Mas tarde serão chamados electi [...]. A partir deste momento, os electi 
recebem todos os dias um exorcismo, antes da noite da páscoa, e jejuam 
na sexta-feira santa. No sábado santo, o bispo os reúne, ordenando-lhes 
que jejuem e que dobrem o joelho; em seguida impõe-lhes a mão para o 
exorcismo e, depois de haver soprado o seu rosto e traçado o sinal-da-cruz 
sobre a sua fronte, sobre as orelhas e sobre as narinas, fá-los-á levanta-se. 
Durante toda a noite, os catecúmenos fazem vigília em oração, escutando 
leituras e catequeses. Ao canto do galo, ora-se sobre a água e logo depois 
realiza-se o batismo, em seguida a confirmação e finalmente a celebração 
eucarística de que participam pela primeira vez os neo-iniciados.

45
  

 

 
Recebido os sacramentos da iniciação cristã, na grande Vigília Pascal, e 

participando pela primeira vez de toda a celebração Eucarística (até então, 

participavam apenas da Liturgia da Palavra, em que após a homilia, era-lhes dada a 

benção e dispensados), inicia-se a última etapa da iniciação cristã da Igreja 

primitiva: a Mistagogia, etapa a que nos dedicaremos um pouco mais, dada sua 

importância na grande dinâmica simbólico-ritual do RICA.  

 
 

1.1.3. O termo mistagogia e sua compreensão grega 

  
                                                        

O processo catecumenal primitivo, visto como um caminho a ser percorrido, 

tem sua organização, estrutura e planejamento, compostos por fases e etapas, cuja 

trajetória  o catecúmeno percorre de forma pessoal, fazendo experiência de Cristo e 

da Igreja enquanto comunidade de fé. Nesse processo, em que constavam de modo 

geral na “instrução na doutrina dos Apóstolos, a formação da pessoa através dos 

ritos, orações, práticas da fraternidade e a formação em vista à superação de 

situações não condizentes com a fé cristã”46, encontra-se lugar a mistagogia 

                                                 
45

 NOCENT, Adrien osb. Iniciação Cristã. In: SARTORE, Domenico. TRIACCA, Achille M. (org.). 
Dicionário de Liturgia., op. cit., p. 596. 
46

 COSTA, Rosemary Fernandes da. Mistagogia Hoje. O resgate da experiência mistagógica dos 
séculos III e IV como contribuição para a evangelização atual. Dissertação (Mestrado em Teologia) 



27 

 

litúrgica, ou seja, uma instrução partindo dos ritos e símbolos da celebração de cada 

sacramento da Iniciação. O termo “Mistagogia”, derivado da língua grega,  é 

composto por dois conceitos: ‘mist’ (vem de ‘mistério’) + ‘agogia’ (tem a ver com 

‘conduzir’, ‘guiar’...) Assim, pode-se traduzir mistagogia como: a ação de guiar, 

conduzir, para dentro do mistério, ou ainda, ação pela qual o mistério nos conduz. 

“Etimologicamente possui o sentido de ser conduzido para o interior dos mistérios. 

[...] Na antiguidade cristã, o termo designa, sobretudo, a explicação teológica e 

simbólica dos ritos litúrgicos da iniciação, em particular do Batismo e da 

Eucaristia.”47 A mistagogia se dirigia aos neófitos. “A prática predominantemente 

entre os padres era expor o significado dos ritos e símbolos dos sacramentos, isto é, 

os ‘mistérios’, somente depois que tivessem sido celebrados”.48  

Era prática de não divulgar o conteúdo dos ritos dos sacramentos da 

iniciação cristã, prática esta, chamada de “disciplina arcani”, ou “disciplina de sigilo”. 

Dois motivos podem ser identificados para o surgimento deste costume: O primeiro 

de cunho pedagógico, como afirma Chupungco: “para compreender mais 

plenamente as implicações doutrinárias e espirituais dos ritos sacramentais, nada é 

mais útil do que aludir a uma experiência anterior dos ritos”.49 Cirilo de Jerusalém já 

atestava isto, como se pode ler em uma de suas catequeses:  

 
Desde há muito tempo desejava falar-vos, filhos legítimos e muito amados 
da Igreja, sobre estes espirituais e celestes mistérios. Mas como sei bem 
que a vista é mais fiel que o ouvido, esperei a ocasião presente, para 
encontrar-vos, depois desta grande noite, mais preparados para 
compreender o que se vos fala e levar-vos pelas mãos ao prado luminoso e 
fragrante deste paraíso.

50
 

  

Cirilo deixa claro, que a ação simbólico-ritual é mais bem compreendida 

depois de vivida como experiência. Ou seja, antes de falar e explicar algum símbolo 

ou rito, é preciso experimentá-lo na vida, visualizá-lo, deixando-o passar pelos 

sentidos do corpo, para chegar à mente ao coração.  

 
 
Embora os candidatos ainda ignorassem o significado pleno e os detalhes 
dos ritos litúrgicos, estavam espiritual e moralmente prontos para eles. 
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Durante os oito dias que se seguiam à celebração, os candidatos se 
reuniam em torno do bispo para revisar e experiência da noite pascal e 
extrair dela novas percepções doutrinárias e espirituais.

51
  

 

A segunda razão para a Igreja manter o segredo quanto à natureza dos 

sacramentos era por “causa do medo de que os pagãos pudessem compreender 

mal as ações sagradas e fazer uma caricatura dos sacramentos cristãos”.52 Vale 

ressaltar que os Padres não assumiram o conceito grego de mistério, como uma 

realidade que devia permanecer escondida e da qual não se podia falar. Para os 

Padres e a fé judaico-cristã, a compreensão de mistério é “a revelação do segredo 

de Deus, da sua vontade. Os Padres da Igreja se limitavam a reconhecer, no termo 

grego mystagohía, no seu significado de iniciação aos mistérios cultuais por parte 

do mistagogo”.53 Os Padres gregos, portanto, usam os termos ‘mystagôgéô’ 

(introduzo ao mistério) e ‘mystagôgia’ (introdução aos mistérios), ao recordarem a 

iniciação sacramental. 

 

Estes termos eram aplicados em diferentes situações e significados: como 
introdução aos mistérios; como iniciação ao mistério do Batismo e da 
Eucaristia; como a revelação na Bíblia; como introdução ao Mistério de 
Cristo, do Espírito Santo e da Igreja; e também como ensinamento 
espiritual.

54
 

 

 O termo mistagogia se apresenta, portanto, como referência não apenas 

com relação aos sacramentos de Iniciação, ao se dedicar a iniciar aos mistérios e 

ou explicá-los depois de havê-los experimentado, como no caso das catequeses 

mistagógicas de Cirilo de Jerusalém, João Crisóstomo, Gregório Nazianzeno, 

Gregório de Nissa, Ambrósio de Milão e tantos outros, mas também por constituir 

atenta, minuciosa e, às vezes, complexa, explicação de cada palavra e gesto.  

 
 
O método mistagógico usado pelos Padres identifica três elementos: a 
valorização dos símbolos na liturgia; a interpretação dos ritos a luz da 
escritura, na perspectiva da história da salvação; a abertura ao 
compromisso cristão e eclesial, expressão da vida nova em Cristo.

55
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De modo especial, “os escritos mistagógicos dos padres combinavam 

habitualmente a tipologia bíblica e a teologia dos mistérios, e revelam uma 

percepção penetrante do significado dos ritos litúrgicos”.56 “A tipologia bíblica, 

altamente valorizada pela tradição litúrgica e patrística, vincula a celebração dos 

sacramentos à história da salvação e, por assim dizer, mergulha os neófitos na 

corrente do plano salvífico de Deus”.57  

 
 
A mistagogia é, ao mesmo tempo, conhecimento do mistério contido nas 
Escrituras e conhecimento do mistério contido na liturgia. O objeto de 
conhecimento é único: o mistério de Deus. As modalidades de expressão 
do mistério são duas: a Escritura e a liturgia. E o método de conhecimento 
é para ambas um só: a mistagogia. A grande intuição espiritual que os 
Padres da Igreja expressaram com suas catequeses mistagógicas foi 
aquela de utilizar o método com o qual eles interpretavam as Escrituras, 
para interpretar a liturgia. [...] As Escrituras são, sem dúvida, norma da 
liturgia. Nesta estreita vinculação entre Escrituras e liturgia, está todo o 
entendimento espiritual que os Padres intuíram e concretizaram através da 
mistagogia.

58
  

 
 

Exemplificando esta prática, citamos mais uma vez um trecho das 

catequeses mistagógicas sobre o Batismo, no qual Cirilo de Jerusalém, explica a 

unção batismal como realização definitiva das unções narradas pelo Antigo 

Testamento:  

 
É necessário que saibais que há ó símbolo desta unção na Escritura 
Antiga. E na verdade, quando Moisés comunicou ao irmão a ordem de 
Deus e o estabeleceu sumo sacerdote, depois de lavar-se com água, o 
ungiu e foi ele chamado Cristo, em virtude, evidentemente, da unção 
figurativa. Do mesmo modo, o sumo sacerdote, ao elevar Salomão à 
dignidade de rei, o ungiu, depois de lavar-se no Gion. Mas essas coisas 
lhes aconteceram em figura. A vós, porém, não em figura, mas, em 
verdade.

59
 

 
 

“Com a mistagogia os Padres mostram, além disso, como a ação litúrgica 

seja, na realidade, ação de Cristo mesmo e, como tal, não é jamais distinguível da 

ação do Pai e do Espírito”.60 A mistagogia feita pelos Padres ainda partia das 

celebrações litúrgicas. Não estavam preocupados em dar explicações de forma 

sistemática. Giraudo faz um convite a imaginar, por exemplo, Ambrósio de Milão (+ 

397) falando do tratado sobre a eucaristia:  
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O mestre não se põe no centro da cena, mas do lado: No centro esta o 
altar, já que estamos na igreja. Mistagogo e neófito comportam-se como se 
tivessem, à maneira dos camaleões, o controle independente dos olhos. 
Com um olho, ou seja, com o olhar material, mestre e discípulo se olham: o 
mistagogo olha com amor para os neófitos e os neófitos olham com 
confiança para o mestre. Mas com o outro olho, o olho teológico, mestre e 
discípulo olha para o altar, que não perdem de vista um só instante. O altar 
é o verdadeiro mestre!

61
.  

 

Quer entender que o “método mistagógico” não cabe em uma sala de aula e 

nem numa relação professor x aluno ou mestre x discípulo, como afirma ainda 

Giraudo, ao explicar a metodologia usada no segundo milênio da fé:  

  

O mestre olha os discípulos, os discípulos olham o mestre; nenhum deles 
olha a Igreja, nenhum deles olha o altar. Ao que professaram na escola hão 
de volve-se as mentes de mestres e discípulos quando se encontrarem na 
Igreja a rezar, pois logicamente primeiro estudam e depois rezam, rezam 
na medida em que estudam, rezam como estudaram.

62
  

 

Para os Padres da Igreja é evidente que a mistagogia,  

 

é um ensinamento ordenado a fazer compreender o que os sacramentos 
significam para a vida, mas que supõe a iluminação da fé que brota dos 
próprios sacramentos; o que se aprende na celebração ritual dos 
sacramentos e o que se aprende vivendo de acordo com o que os 
sacramentos significam para a vida.

63
  

 
 

É um ensinamento que parte da prática, da vivência. Impossível reduzir a 

relação da pessoa de fé com o mistério de Deus e de seu Reino, revelado por Jesus 

a conceitos racionais, dogmas ou a um código moral, ou ainda a uma mera 

explicação. É necessário ser iniciado no conhecimento do mistério, na comunhão 

com Deus, não somente com palavras, mas principalmente através de uma 

experiência eclesial e ritual do mistério de Cristo que leve o fiel a uma vida de fé, 

centrada na pessoa dele.64 Assim, os Padres da Igreja, partindo de cada rito e 

símbolo, explicitavam a mistagogia própria da ação litúrgica, mostrando como a 
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ritualidade incorporada de seus símbolos, conduz os fiéis para dentro do mistério 

celebrado.  

O rito é para a liturgia aquilo que a letra é para a Escritura. Por isso, a 
liturgia, como as Escrituras, exige uma compreensão espiritual, uma 
penetração em profundidade. Quando mais lemos os textos mistagógicos, 
mais nos damos conta de como a mistagogia não era para os Padres uma 
simples iniciação à liturgia, antes, a partir da liturgia, uma compreensão do 
mistério, do único mistério contido nas Escrituras e celebrado na liturgia: o 
mistério de Cristo.

65
 

 
 

Atualmente, o termo “mistagogia” pode ser usado e compreendido em duas 

óticas: Em primeiro lugar, como realização de uma ação sagrada e, em especial nos 

sacramentos da iniciação. “Afirmar que a mistagogia é, em primeiro lugar, a ação 

litúrgica enquanto tal significa atestar que a liturgia é, em si mesma, mistagogia, ou 

seja, é de per si capaz de ser epifania do mistério, de modo que a liturgia inicia ao 

mistério, celebrando-o”.66 E em segundo, mistagogia “é usado para designar a 

instrução catequética sobre o significado dos sacramentos, especialmente a 

iniciação cristã, e seus ritos litúrgicos”67, ou ainda, é “a explicação oral ou escrita do 

mistério escondido na Escritura e celebrado na liturgia”.68  

Ione Buyst diz que há ainda duas palavras relacionadas ao termo mistagogia 

na atualidade. A primeira é o “mistagogo” ou “mistagoga”, que se refere à pessoa 

que realiza a mistagogia, que inicia e conduz ao conhecimento do mistério; a 

segunda é “mistagógico” ou “mistagógica”, que é o adjetivo derivado de 

mistagogia.69 Assim, pode-se dizer que a Mistagogia é a arte de conduzir os fiéis 

para dentro do mistério celebrado, revelado através de cada rito, gesto e símbolo. É 

partir da própria celebração, dando os códigos e chaves para que permitam aos 

catecúmenos, neófitos, fiéis descobrirem e desvendar, pouco a pouco, o mistério 

que ali se celebra. O “mistério da fé”! Nesta dinâmica, quem conduz se torna o 

mistagogo. Nesse sentido, Bento XVI, na Exortação Apostólica Pós-sinodal sobre a 

Eucaristia, diz:  

 

O Sínodo dos Bispos recomendou que se fomentasse, nos fiéis, profunda 
concordância das disposições interiores com os gestos e palavras; se ela 
faltasse, as nossas celebrações, por muito animadas que fossem, arriscar-
se-iam a cair no ritualismo. Assim, é preciso promover uma educação da fé 
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eucarística que predisponha os fiéis a viverem pessoalmente o que se 
celebra. Vista a importância essencial desta participação pessoal e 
consciente, quais poderiam ser os instrumentos de formação mais 
adequados? Para isso, os Padres sinodais indicaram unanimemente a 
estrada duma catequese de carácter mistagógico, que leve os fiéis a 
penetrarem cada vez mais nos mistérios que são celebrados.

70
 

 

“A mistagogia é o método e o instrumento que a Igreja antiga nos entrega 

para fazer com que os fiéis vivam daquilo que celebram. Aquilo que a lectio divina é 

para as escrituras, a mistagogia o é para a liturgia”.71 Pois, “quando a Igreja faz 

mistagogia torna-se serva de Cristo mistagogo e dá ao cristão a capacidade de se 

tornar um epópetes, uma testemunha ocular do mistério de Deus”72. Deste modo, “a 

Igreja colocará os fiéis na condição de poderem viver da liturgia, na medida em que 

souber ensinar-lhes um método para a compreensão da liturgia que celebram”.73 

Por isso, faz-se urgente, redescobrir o método mistagógico dos Padres, não para 

ser aplicado tal e qual, mas para servir de inspiração e modelo à formação cristã 

atual, “um tipo de lectio da liturgia, que permita aos cristãos conhecerem os 

significados dos textos e dos gestos litúrgicos, a fim de interiorizarem o mistério que 

celebram”.74 

  

1.2. Ritos e símbolos na dinâmica iniciática   
 

 

Os ritos e símbolos estão presentes em todas as sociedades, culturas e 

religiões. Conceituar, entender e compreender o que é rito e símbolo, como eles 

funcionam e como o ser humano se relaciona com eles é o primeiro passo para se 

entender a dinâmica e lógica simbólico-ritual do RICA. Faremos, apenas como 

introdução, um rápido estudo dos ritos e símbolos, para mostrar que não basta 

apenas uma transmissão oral da fé; é preciso ir além da fala e fazer com que a fé 

seja experimentada pelos sentidos e celebrada através dos ritos e símbolos. A ação 

litúrgica, enquanto rito, supõe regras ligadas à Tradição, e entender seus códigos é 

essencial para visualizar o mistério celebrado.  
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1.2.1. O Rito: Conceito e definições  

 

 

Conceituar e definir o que é rito, não são tarefas fáceis. Existe um labirinto de 

compreensões nos mais diversos campos da antropologia, teologia, fenomenologia, 

sociologia, psicologia, ou ainda no campo linguístico, etológico e biológico. De modo 

interdisciplinar, nos vários desdobramentos e dificuldades de conceituar e definir o 

rito, devemos tentar uma abordagem progressiva, começando pela etimologia antiga 

da palavra “rito”, como sugere Terrin: 

 
rito vem do latim ritus, que indica ordem estabelecida e, mais atrás, liga-se 
ao grego artýs, com o significado também de “prescrição, decreto”. Mas a 
verdadeira raiz antiga e original parece ser a de ar (modo de ser, 
disposição organizada e harmônica das partes no todo), da qual derivam a 
palavra sânscrita rta e a iraniana arta, e, em nossas línguas, os termos 
“arte”, “rito”, “ritual”, família de conceitos intimamente ligados à idéia de 
harmonia restauradora e à idéia de “terapia” como substantivo ritual

75
. 

  

 
Terrin lembra ainda que de acordo com outros autores  

 
 
rito poderia ter, em sua base, a raiz indo-europeia ri, que significa “escorrer” 
e, nesse sentido, ligar-se-ia ao significado que têm as palavras “ritmo”, 
“rima”, “rio” (river), sugerindo, respectivamente, o fluir ordenado de 
palavras, da música e da água

76
.  

       

 
O quadro a seguir ajudará visualizar melhor as várias origens da palavra rito 

descritas por Terrin:  
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 Na observação das diversas raízes que dão origem à palavra rito, pode-se 

afirmar que rito é a ordem estabelecida ou prescrita por um grupo, trazendo 

harmonia e ritmo, fazendo com que a ação flua ordenadamente. “O rito coloca 

ordem; classifica; estabelece as prioridades; dá sentido do que é importante e do 

que é secundário”77, permitindo o homem viver num mundo organizado e não 

caótico, que, do contrário, apresentar-se-ia a nós hostil, violento.78  

 De modo mais amplo, pode-se entender por rito, uma sucessão de palavras, 

gestos e atos que, repetidos, compõem uma cerimônia (religiosa, na maior parte das 

vezes), ou seja, um conjunto de atividades organizadas, no qual as pessoas se 

expressam por meio de gestos, símbolos, linguagem e comportamento, transmitindo 

um sentido coerente ao ritual. O caráter comunicativo do rito é de extrema 

importância, pois não é qualquer atividade padronizada que constitui um rito. 

 O rito e, por extensão o “ritual”, no campo antropológico, é uma série de 

práticas sociais, coletivas ou individuais, de linguagem comum, e de comportamento 

social repetitivo. Os ritos são explicitações fundamentais da socialidade do homem 

e, portanto assinalam e sublinham toda a manifestação dessa sociedade79.  Neste 

sentido pode-se citar uma série de exemplos desde os baseados na projeção 

psicológica, como do bode espiátorio, até os da atividade lúdica80. 
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 Rivière, ao escrever sobre os ritos presentes na vida social e política, 

chamando-os de “ritos profanos” ou  “rituais à margem do sagrado”, propõe uma 

definição ampla, diante dos vários conceitos e dificuldade em definir precisamente o 

que é rito:  

Os ritos devem ser sempre considerados como conjunto de condutas 
individuais ou coletivas, relativamente codificadas, com um suporte corporal 
(verbal, gestual, ou de postura), com carater mais ou menos repetitivo e 
forte carga simbólica para seus atores e, habitualmente, para suas 
testemunhas, baseadas em uma adesão mental, eventualmente não 
conscientizada, a valores relativos a escolhas sociais julgadas importantes 
e cuja eficácia esperada não depende de uma lógica puramente empírica 
que se esgotaria na instrumentalidade técnica do elo causa-efeito.

81
 

 

    

 Convém ainda apontar para a diferença entre “rito”, “ritual”, “ritualidade” e 

“ritualismo”, tendo em vista o significado e sentido dos termos últilizado neste 

trabalho, bem como estes termos comulmente confundidos como sinônimos: O 

termo rito faz referência a uma ação realizada em um determinado tempo e espaço, 

diferentes das ações da vida e do comportamento cotidiano, realizadas no seio de 

uma religião ou de uma cultura e reconhecidos como tais.82 Fenomenologicamente 

falando, é uma ação sagrada repetitiva, composta de ação e de palavra, que se 

“manisfesta um agir ‘holístico’ que não é do tipo instrumental e não  pretende induzir  

uma  causação normal entre meios e fins.”83 Ritual, é um “conjunto de ritos, 

geralmente descritos nos livros, chamados de rituais”.84 Ainda, o “texto exemplar 

para a execução dos ritos e das liturgias.”85 Ritualidade é a ação do ser humano que 

envolve todas as suas dimensões ao realizar o rito, é um agir “holístico” 

(corporeidade, afetividade, inteligência, espiritualidade).86 Por ritualismo entende-se 

como o “rito reduzido ao formalismo, a exteriordade, sem dimensão simbólica, sem 

suficiente atenção ao sentido que expressa e sem envolvimento afetivo.”87  

 Analisando toda a história, percebe-se que os ritos estão presentes no 

cotidiano de toda a humanidade, até mesmo nos menos religiosos. Voltando o olhar 

para as grandes religiões, o rito pode significar mais precisamente, um conjunto de 
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fórmulas que caracterizam certa tradição. Mais especificamente no cristianismo, vê-

se presente de maneira muito densa, a presença dos ritos e dos rituais, construidos 

ao longo do tempo, basedo na vivência e costumes de cada realidade social e 

cutural. No catolicismo, os ritos estão presentes principalmente nas celebrações dos 

sacramentos e dos sacramentais. É uma maneira comum em que a comunidade 

expressa e comunica a sua fé, no Cristo ressuscitado, marcando assim, toda 

tragetória (fases da vida) terrena do fiel.    

 Houve ou há uma grande tendência de ridicularizar ou abandonar os ritos, 

seguindo nisso, os estímulos racionais da sociedade. Mas à medida que 

observamos alguns abandonos das práticas rituais, principalmente a religiosa, 

veem-se, quase simultaneamente surgirem outras práticas próprias de 

determinadas áreas culturais, típicas, como por exemplo, as dos adolescentes ou 

dos jovens88. Os ritos e sua complexa presença na vida dos homens devem ser 

considerados de ordem fundamental, pois tais rituais marcam e preservam a 

identidade de um povo, sendo assim um guia de orientação de uma sociedade. 

Nesse sentido, é absurdo pensar que se possa haver uma religião totalmente sem 

regras, sem liturgia, sem sinais e símbolos. Assim é importante entender e 

compreender a lógica do rito, qual a sua dinâmica em vista da ritualidade.   

 

 
1.2.2 A dinâmica ritual  

 
 

A dinâmica ritual pode ser entendida como um jogo. Pensemos em um grupo 

de crianças ou adolescentes se divertindo na rua com suas brincadeiras. Cada um 

teve uma criação diferente, tem o seu jeito de ser e de pensar. Mas durante o jogo, 

todos se divertem, entendem-se e se comunicam às vezes por um olhar. Durante o 

jogo, quando todos já conhecem as regras e a sequência da brincadeira, não é 

preciso explicar o que acontece, pois todos já sabem; compreendem como o jogo 

funciona. Assim, podemos dizer que funciona a dinâmica ritual. É um jogo, com 

regras e sequências, do qual todos devem conhecer para bem participar.  

                                                 
88

 SARTE, D; TRIACCA, A. org. Dicionário de Liturgia., op. cit. p. 1021 



37 

 

O rito com fundo religioso nasce essencialmente como jogo. Em outras 

palavras, o rito em chave religiosa, expressa-se essencialmente no nível lúdico.89 O 

rito, como o jogo, tem necessidades de lugares pré-dispostos e pré- determinados, 

como as igrejas e capelas, ou ainda de parques, campos ou casas devidamente 

organizadas e preparadas “provisoriamentes” para aquele momento.   

 
Trata-se de lugares [...] que servem para uma separação e um isolamento 
do cotidiano e da atividade normal, para dar possibilidade de a pessoa 
mergulhar num outro mundo, num outro contexto, para criar, por assim 
dizer, um “mundo possível” além daquele com que defrontamos na rotina 
diária.

90   
 
 

Além do espaço, é necessária também uma precisa colocação no tempo, pois 

o rito não pode durar indefinitivamente, porque é um tempo subtraído à normalidade 

e, portanto diferente, que deve ser respeitado.91 O exterior (espaço e tempo) prepara 

o fiel e o grupo para a ação corporal que é excencial e central, pois sem ela, não há 

rito. O espírito se expressa no corpo, pois as atitudes psicológicas e espirituais 

condizem com a nossa postura corporal, em sentido pleno, pois inclui a 

consciência.92  

Assim, é fundamental a consciência da ação ritual que passa pelo corpo, 

experimentado pelos sentidos (tato, paladar, oufato, visão e audição) e expresso 

pelos gestos e posturas. “Os cinco sentidos são uma ferramenta de aproximação, 

de contato com o ‘mundo’ ao nosso redor, e até mesmo com nosso próprio corpo e 

com nossa interioridade”.93 “Como se, no rito, as próprias palavras fossem 

secundárias; como se, no rito, nada mais existisse que o movimento do corpo e a 

expressividade do gesto, em chave espacial e comunicativa”.94  A ação ritual nesse 

sentido, respeita o rítimo da vida, do corpo humano, que tem um repouso e um 

ápice.  

A dinâmica ritual, portanto, inserida dentro de um espaço e tempo, executada 

de maneira lúdica e consciente através da ação corporal, inicia-se de maneira 

gradativa, parte do repouso e atinge um ápice, e posteriormente volta ao repouso e 

assim sucessivamete.  
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Para exemplificar, recordemos os ritos iniciais da Celebração Eucarística: os 

fiéis aguardam o início da celebração sentados. Iniciado o canto de abertura, todos 

se levantam... atinge o seu ápice na oração da coleta, e voltam ao repouso para 

ouvir atentos a liturgia da palavra. Quem realiza o rito, deve vivê-lo em plenitude, 

com suas regras, deixando-se simplesmente transportar para outro mundo. O rito 

não deve ser interpretado a partir de fora e nem de dentro, pois constitui uma 

vivência muito pessoal.95 “Realizar um rito significa pôr em ação uma modalidade 

primária do próprio ser no mundo.”96  

 

Não se pode mais considerar a ação litúrgica como a simples ‘moldura’de 
um ‘evento dogmático’, mas como aquele âmbito comunicativo complexo, 
no qual o evento do mistério pascal se realiza em modo simbólico-ritual, 
envonvendo todo o corpo do sujeito numa dinâmica que requer inteligência 
sensível e sensibilidade inteligente.

97  
    

 A religião, com seus ritos, como um jogo, tem um aspecto lúdico, que 

comunica. O rito em sua dinâmica é, portanto, a linguagem própria da liturgia 

indispensável para expressar e experimentar a fé.   

  
 
 
 
1.2.3. O símbolo: Conceito e definições  

 
 

A humanidade, além de estar sempre cercada por ritos, também sempre 

utilizou dos símbolos para comunicar os seus pensamentos e os seus sentimentos. 
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Para o símbolo, encontra-se uma gama de explicações e definições. Em princípio, 

Ferreira diz que: “símbolo é aquilo que, por um princípio de analogia, representa ou 

substitui outra coisa98.” Símbolo é uma palavra de origem grega: SYM + BOLOS que 

significa “união das partes, dos opostos99”, em “nível etimológico-semântico 

primário, indicava uma parte, um fragmento que exigia ser completado por outra 

parte para formar uma realidade completa e funcional”,100 como aqueles que se 

separavam, quebravam um anel ou tabuinha e cada um conservava consigo uma 

parte em sinal da antiga amizade.101 “Símbolo é algo juntado, reunido, como sinal de 

pertença, de reconhecimento”.102  

A palavra “símbolo” tem atualmente muitos usos e significados dentre as 

diversas ciências e ambientes. Em nosso trabalho interessa-nos o sentido 

antropológico atual, que não “se trata de dois pedaços iguais de um mesmo objeto, 

mas de um sinal visível que evoca e traz presente uma realidade invisível (amizade 

por exemplo).”103 O símbolo, portanto em seu sentido antropológico é um “conjunto 

de elementos sensíveis em que os homens, seguindo o dinamismo das imagens, 

captam significados que transcendem as realidades concretas.”104 

Logo de início, é preciso fazer uma distinção entre sinal e símbolo, pois se 

encontra nestes dois termos certa ambiguidade e imprecisão nos vocabulários 

diversos em que são usados, principalmente no campo religioso (litúrgico), o qual 

será tratado especificamente nas próximas linhas.  

“Todos os símbolos são sinais, mas nem todos os sinais são símbolos. Os 

sinais não simbólicos recebem sua significação como que de fora, pela convenção 

entre os membros de um determinado grupo cultural.”105 Segundo o dicionário de 

liturgia é “uma realidade sensível que revela em si mesma uma carência e remete a 

outra realidade ausente ou não presente de igual modo”106, ou seja, o sinal aponta 

algo exterior a si mesmo. “Não ‘é’ o que significa, mas sim o que nos orienta, de 
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modo mais ou menos informativo, para a coisa significada. É uma espécie de 

‘mensagem’ que designa ou representa outra realidade.”107 

Lutz faz uma diferenciação entre “sinais naturais” (que é propriamente dito) 

e “sinais convencionais”. O primeiro é um indício ou um sintoma como, por exemplo, 

a fumaça que indica que há fogo, pegadas na areia que mostram que alguém 

passou por aí. Já os sinais convencionais, ao contrario, não se tratam de uma 

decorrência da natureza, não correspondem em sua natureza à realidade 

significada, não fazem parte natural do ambiente, foram colocados, criados, como 

por exemplo, os sinais de trânsito: o semáforo com a luz vermelha que indica parar 

é conversão atribuída a essas luzes. Por outra atribuição, o mesmo semáforo dentro 

de uma sala ou outro ambiente que não as ruas, poderia indicar outra coisa, ter 

outro significado.108 Portanto o sinal não é o que significa, mas o que orienta, de um 

modo mais ou menos informativo, para a coisa significada.109 Normalmente o sinal é 

universal.     

Já o símbolo “aplica-se tanto às formas concretas mediante as quais 

determinada religião se explicita quanto ao modo de conhecer, de intuir e de 

representar dados próprios da experiência religiosa”110 

 
 
O símbolo é uma linguagem muito mais carregada de conotações. Não 
somente nos informa, mas também nos faz entrar já em uma dinâmica 
própria. Ele ‘é’ já de alguma maneira a realidade que representa, introduz-
nos em uma ordem de coisas a que ele mesmo já pertence. A ação 
simbólica produz a seu modo uma comunicação, uma aproximação. Tem 
poder de meditação, não somente prática ou racional, mas de toda a 
pessoa humana e a realidade com a qual se relaciona.

111
 

 

 
É característico dos símbolos, por sua própria natureza, corresponderem à 

realidade significada. Neste sentido, os símbolos não são arbitrários,112 não podem 

ser criados ou inventados do nada. É preciso respeitar a cultura e os costumes 

locais, pois os símbolos estabelecem certa identidade afetiva entre a pessoa e uma 

realidade profunda que não se chega a alcançar de outra maneira. Por exemplo, 
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pode-se pensar na bandeira ou no hino nacional de um país ou ainda no gesto 

simbólico de um casal de noivos que trocam alianças, na demonstração do amor e 

da fidelidade expressos num gesto simples e profundo. Seguramente é uma 

linguagem que contém mais realidade que as palavras e que a própria vida.113 

 
 
Tudo isso tem especial vigência quando nós, cristãos, celebramos nossa 
liturgia. A imersão na água, quando se faz no contexto batismal, adquire 
uma densidade significativa muito grande: as palavras, as leituras, as 
orações, a fé dos presentes conferem ao gesto simbólico não só uma 
expressividade intencional ou pedagógica, mas também, no próprio fato do 
gesto sacramental, convergem com eficácia a ação de Cristo, a fé da Igreja 
e a realidade da incorporação de um novo cristão à vida nova do Espírito.

114
  

 
   

“O símbolo tem sua raiz no inconsciente e expressa uma experiência vivida a 

um nível anterior à conceituação. [...] A água em si já contém como que o sentido de 

purificação, de vida. Não é algo que é imposto de fora, racionalmente”115 Assim, nas 

celebrações litúrgicas, encontra-se uma grande quantidade de símbolos que põem 

os fiéis em comunicação com o Mistério da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. 

Pode-se citar uma gama de símbolos presentes no cotidiano das ações litúrgicas: 

Assembleia (Igreja reunida, presença real do corpo de Cristo); presidente da 

celebração (presença de Cristo cabeça de seu Corpo, a Igreja); o ato de se colocar 

em pé (ação, oração comum); estar sentado (escutar, esperar, meditar); ficar de 

joelhos (adoração, recolhimento, penitência); o gesto do sinal da cruz (invocar a 

Santíssima Trindade, recordar o Mistério Pascal); bater no peito (conversão, 

penitência); partir o pão (auto doação); ungir (fortaleza-cura); crismar (unção do 

Espírito Santo)116; e tantas outras ações, objetos e elementos naturais e lugares que 

expressam e comunicam a fé.117 
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1.2.4. Os símbolos na liturgia cristã e sua dinâmica: do visível ao invisível  
 

 
O símbolo118 mais profundo e último da liturgia cristã é o próprio Cristo que se 

tornou ser humano, o Verbo encarnado. “Nele, a Palavra, a realidade intangível de 

Deus como fundamento primevo do mundo, encarnou-se, de modo que 

pudéssemos contemplar a sua glória de modo sensível.”119 Essa corporeidade de 

Deus continua presente na Igreja, na comunidade reunida pelo Espírito e sustentada 

pelo amor de Cristo. Essa comunidade torna-se figura palpável Deus, toda a sua 

atividade confere forma ao sagrado.120 A liturgia por excelência, através dos seus 

ritos e símbolos torna-se reveladora de sua presença em nosso meio.  

A liturgia é, portanto, uma ação, uma comunicação plena, feita de palavras, 

com uma linguagem mais intuitiva e afetiva, mais poética e gratuita, bem como 

também de gestos, movimentos, símbolos, ação. A liturgia é assim uma celebração 

na qual por si só prevalece a linguagem dos símbolos.121 Em cada símbolo e ação 

simbólica, pode-se distinguir um gesto corporal, um sentido teológico e um 

sentimento, um afeto. Porém,  

 
nem todos os símbolos e ações simbólicas têm um peso igual. Há gestos 
considerados fundamentais, porque foram deixados pelo próprio Senhor 
Jesus, como por exemplo a ceia e o batismo; outros também têm peso 
bastante grande, porque fazem parte da tradição apostólica; outros podem 
ser criados por cada comunidade.

122
  

  

Assim, todas as celebrações cristãs têm um sentido e significado que vai 

muito além do momento da celebração. A partir do visível, ritos e símbolos, 

comunica-se uma realidade invisível escondido em cada gesto, ação, palavra ou 

elemento. Esse processo e dinâmica são estudados e explicados por vários autores 

que usam termos diversos, mas com o mesmo sentido e compreensão. Leonardo 

Boff usa três termos: imanente – transcendente – transparente. Imanente é o que se 

vê, que a partir da ação ritual e da fé do fiel se tornará transparente e revelará o 
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transcendente, aquilo que não vê. Falando especificamente de um símbolo 

sacramental, citamos a Eucaristia, por exemplo: O pão e o vinho é o que eu vejo, 

(imanente) e que na ação ritual, provoca uma reação no indivíduo e evoca uma 

realidade transcendente, além do que vejo, Corpo e Sangue de Cristo 

(transcendente), e provoca um encontro. Então o imanente se torna transparente e 

revela o transcendente.123  

 Prado usa as palavras “significante” e “significado”, ao refletir sobre a 

“Eucaristia no IV Evangelho”. Ele utiliza a palavra significante para exprimir a ação 

ritual da última ceia, e o termo significado para expressar o que esta por de trás 

deste ato de Jesus. Analisando o Evangelho de João, que não trás o relato da 

instituição da Eucaristia, mas sim, a cena do “lava pés”, Prado escreve: “Em vez de 

mandar repetir o rito, manda reproduzir a atitude. Significa que a comunidade 

joanina dava mais valor ao significado do que ao significante, queria mais fazer valer 

o compromisso do que repetir o rito”.  Neste sentido, estes dois termos também 

podem ser usados para expressar a ação simbólico-ritual da liturgia cristã, em que o 

“significante”, ritos e símbolos, devem revelar o “significado”, de cada ação.124 

 Ainda Buyst, resgata os termos da Sacrosanctum Concilium ao falar de 

“sinais sensíveis que realizam aquilo que significam”125, no qual nos ateremos um 

pouco mais, por exprimir melhor o sentido desta pesquisa. Ao analisar os termos, 

Buyst diz que: “sinais” apontam para algum acontecimento, para um lugar ou 

momento; “sensíveis” que “tem a ver com sensibilidade, sensitividade, 

sensorialidade, corporeidade”126; “realizam” pois, fazem acontecer, é uma ação 

(urgia) e não no sentido da explicação (logia); “Significam” é a obra da salvação 

realizada ao longo da história, o mistério pascal. Assim “sinais sensíveis” são o que 

vemos, a ação simbólico-ritual que revela o significado daquela celebração, são os 

sacramentos e sacramentais. “Os sinais sensíveis da liturgia expressam o mistério 

pascal, o mistério de Cristo e a genuína natureza da Igreja, com seu duplo caráter 

humano divino”.127 “Trata-se de uma linguagem performativa, que ‘atualiza’, faz 
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acontecer aqui e agora; torna presente e possibilita nossa participação no mistério 

de Cristo, nos eventos históricos da Salvação”.128  

 Buyst apresenta ainda seu estudo da seguinte forma: Liturgia é uma ação 

ritual, simbólico-sacramental do ser humano em todo o seu ser (inteireza) que se 

manifestam em dois momentos quando um complementa o outro: O primeiro é 

formado pelos elementos litúrgicos: altar, ambão, ornamentação, manhã/tarde/noite, 

água, pão, vinho, óleo, fogo, incenso, palavra, silêncio, trevas/luz; e o segundo pela 

base sensorial e corporal (os cinco sentidos – ver, escutar, sentir, cheirar, 

saborear... paladar, mão, toque...). Essa ação = rel-ação entre os elementos 

litúrgicos e os sentidos forma a ritualidade: entrar, sentar, sorrir, comer, beber, 

cheirar, ficar em pé, fazer silêncio... Tudo isso forma o conjunto dos sinais sensíveis 

que revelam através dessa ação, o sentido simbólico-sacramental para a 

comunidade celebrante: memorial da morte-ressurreição de Jesus Cristo, na 

sinergia do Espírito Santo (epiclese), estabelecendo uma relação (encontro, aliança, 

comunhão...) por Cristo, no Espírito Santo com o Pai, entre a comunidade 

(assembleia de fiéis) com toda a humanidade e com o cosmo: Invocação (do 

Nome), anúncio, proclamação, aceitação, adesão, confiança, proclamação, alegria, 

festa, ação de graças, louvor, súplica, intercessão, oferta, doação, participação, paz, 

compromisso, que resulta numa vida cristã autentica, tendo a liturgia como “cume e 

fonte” (SC 10).129    

 
A liturgia enquanto celebração alimenta e expressa em linguagem ritual a 
linguagem interior, do coração, sem a qual os ritos perdem sua veracidade. 
Assim, a ação ritual liga as duas realidades: o acontecimento histórico da 
salvação da qual é ‘semelhança’ e nossa ‘vida em Cristo’, no seguimento 
dele, morrendo e ressuscitando com ele ao longo de nossa vida.

130
   

 

Assim, o símbolo na liturgia “é, antes de tudo, uma realidade sensível que 

remete a algo diferente de si, mas com o qual está unido mediante uma relação 

objetiva que eu não projeto nem crio, mas com o qual me encontro”131. Realidade 

sensível (ou sinal sensível) é algo que pode ser percebido pelos sentidos, e nele, 

“aparece uma realidade, um significado escondido, oculto, impossível de ser 
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alcançado por nossa lógica racional.”132 O significado escondido, oculto, é a 

realidade não sensível ou realidade significada. E esse significado, que emerge 

dessa realidade re-presentada (sinal sensível) “é capaz de desencadear ou gerar 

em nós uma energia afetiva, uma força vital.”133     

 

Graças a essa relação objetiva, o símbolo participa da realidade do 
simbolizado, está enraizado nela e, de alguma maneira, o torna presente. 
Não somente o manifesta como o presentifica, aproxima-o. Portanto, os 
que entram em contato com a realidade do símbolo também entram em 
contato, em comunhão real, com o simbolizado.

134
  

 

“Na liturgia, o mistério pascal, o mistério de Jesus Cristo, o mistério de Deus, 

raiz do mistério do ser humano, aparece e nos atinge nos sinais sensíveis, nas 

coisas que podemos ver, ouvir, cheirar, apalpar ou saborear.”135 Por exemplo, na 

Liturgia da Palavra, encontramos vários gestos e sinais sensíveis: o Livro 

(lecionários, evangeliário), o ambão, o leitor, as vestes, sentar-se, levantar-se, 

incensar e beijar o evangelho, etc., que nos revelam uma realidade invisível, não 

sensível ou realidade significada: O mistério de Deus que do alto céus comunica, 

fala com o seu povo, num discurso descendente. Revela o mistério de Cristo, a sua 

presença sacramental na Palavra proclamada. O Verbo “que se fez carne e habitou 

entre nós” (Jo 1,14).  

Para que de fato, a comunicação litúrgica através da ação simbólico-ritual 

seja eficaz, Buyst menciona alguns requisitos para a prática celebrativa e formativa: 

O primeiro ponto é a qualidade significativa e comunicativa do sinal, do rito. Não se 

pode fazer o rito pelo rito, mas buscar sua semelhança com o acontecimento 

histórico da salvação, e a veracidade dos símbolos e sinais usados, para que 

toquem os fiéis e provoquem uma mudança, uma conversão permanente. A 

necessária semelhança dos ritos litúrgicos exige uma consciência histórica e 

responsabilidade com o presente e futuro do ser humano, tendo clareza no que é 

“memória” e “compromisso”. Em terceiro, é preciso um enraizamento teológico e 

espiritual da constituição de cada rito e do significado de cada elemento, para que 

não se tornem um mero momento devocional. Em quarto, é indispensável buscar 
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cada vez mais, aprimorar a arte da comunicação litúrgica, que tem seus próprios 

objetos e sua própria lógica, diferente das do meio de comunicação social. É saber 

articular e deixar o mistério se expressar através das múltiplas linguagens da 

liturgia. E por fim, em quinto, é indispensável uma inculturação, que deve ir além 

apenas da língua falada, mas também da linguagem gestual-corporal, musical, 

arquitetônica. É preciso, portanto falar a linguagem da comunidade celebrante.136     

  Só assim, a liturgia com sua linguagem ritual que expressa simbolicamente 

as ações de Deus realizadas na história se comunicará de maneira eficaz e revelará 

o seu sentido e significado preservado, e repetido ao longo da história, permite-nos 

“voltar” até estes acontecimentos e deles participar, deixando que transformem 

nossa vida.137  

Porém, nessa dinâmica da simbolização, há dois perigos a serem evitados 

conforme nos alerta Ione Buyst: a desvalorização do sinal sensível e a 

supervalorização.138 A desvalorização do sinal sensível acontece quando a equipe 

de liturgia, aquele que preside e os demais envolvidos na ação litúrgica, pensam 

que a realidade espiritual é suficiente, não necessitando dos sinais sensíveis que 

são tidos apenas como “simbólicos”, no sentido mais redutivo do termo, apenas 

representativo.139 Não utilizando da força comunicativa do sinal sensível. No 

batismo, jogamos apenas algumas gotinhas de água na cabeça do catecúmeno, 

ungindo-o com o óleo apenas com o “molhar” do dedo, vestindo-o com a veste 

branca apenas colocando a estola sobre o neófito. Fazemos de conta e com isso, 

há um esvaziamento, uma ruptura da comunicação na celebração. Assim se 

despreza a riqueza de visualizar o sentido teológico do Batismo (morte e vida), no 

sinal sensível da água, que mata (enchentes, afogamento...) ao mergulhar e ao 

imergir, gera vida. A fonte batismal revelada como o grande útero da mãe Igreja, 

esposa de Cristo.   

A supervalorização do sinal sensível é o segundo perigo a ser evitado. A 

supervalorização acontece quando o sinal sensível é confundido e tido como o 

mistério. “Entre o sinal sensível e a realidade significada, existe uma ruptura, uma 

distância a ser respeitada. Na simbolização, os dois estão intimamente ligados, 

porém, não são idênticos. [...] O sinal sensível faz aparecer o mistério, mas não ‘é’ o 
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mistério.” Os sinais sensíveis do Batismo nos fazem participar do mistério pascal de 

Cristo, mas o mistério ultrapassa todos os sinais e gestos batismais. “O pão e o 

vinho eucarísticos são sacramento do Corpo e Sangue de Cristo; a pessoa do 

Cristo, porém, ultrapassa estes sinais, mesmo porque é ele mesmo quem nos 

entrega o pão e o vinho, pela atuação do ministro...” Depois da narrativa da ceia, na 

oração eucarística, “a liturgia nos faz invocar: ‘Vinde, Senhor Jesus!’, porque a 

presença de Cristo ainda não é total; devemos continuar aguardando e preparando 

sua vinda.” 

Não podemos nos apoderar de Deus, do mistério, do transcendente; 
estarão sempre além, fora do nosso alcance, embora ao mesmo tempo 
enraizados em nossa corporeidade. A condição para tocar o mistério é 
deixar, respeitosamente, que continue como mistério, como transcendente, 
como Reino, como dom de Deus..., objeto de nosso desejo insaciável, 
sempre em busca. Quando não respeitamos esse limite, o sacramento 
deixa de ser símbolo e caímos no sacramentalismo, no concretismo, no 
fundamentalismo sacramental.  

 

É preciso, portanto, para evitar os extremos, uma verdadeira iniciação na vida 

cristã, que eduque para uma sensibilidade simbólico-ritual, na qual todo o mistério 

pascal de Jesus deve ser revelado progressivamente por meio de catequese orante 

e celebrativa, que encarne os ritos e símbolos como premissas de sua metodologia 

mistagógica.       

 
 
1.3. A mediação simbólico-ritual na Iniciação cristã  

  
 

Infelizmente hoje, muito pouco se aproveita dos ritos e símbolos para 

catequizar, evangelizar e comunicar a fé. Com o passar dos anos, o significado dos 

símbolos se perdeu no meio da linguagem pagã e laica do comércio e da tecnologia. 

Prova disso são as datas comemorativas introduzidas nas liturgias (dia das mães, 

dia dos namorados, dias dos pais). As festas religiosas estão perdendo a identidade 

como, por exemplo, o natal que virou anúncio do papai Noel, a páscoa que se 

identifica com o coelhinho e os ovos de chocolate, etc. E tantos outros sinais que 

são colocados nas igrejas que refletem tantas coisas, menos a essência, que é 

Deus.  Atualmente, quando se apresenta um símbolo dentro da celebração litúrgica, 

infelizmente é preciso explicá-lo para que ele não se torne vazio, pois se perdeu a 

sensibilidade de olhar e ver o que está para além da imagem, do objeto.   
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 É preciso urgentemente, resgatar os ritos e símbolos próprios da fé do 

cristianismo, os seus significados perante uma assembleia de batizados. Assim, a 

liturgia cristã se apresenta como um conjunto de ritos e sinais sensíveis dos quais 

só se podem ter uma plena compreensão e uma experiência autêntica dentro de um 

contexto de fé e de pertença à Igreja. É essencial este resgate para a preservação 

da história e identidade da Igreja de Cristo, pois como diz Nasser140: “Se você quiser 

matar uma pessoa ou um povo, destrua seus símbolos.” 

 
Para que nossas celebrações adquiram toda a sua eficácia como 
linguagem humano cristã, teríamos de cuidar mais de toda essa série de 
elementos simbólicos, muito mais numerosos do que à primeira vista 
poderia parecer. A liturgia conta com uma série de recursos expressivos 
que não aproveitamos suficientemente.

141
  

 
 

Assim, é preciso buscar uma mudança de mentalidade em nossa maneira de 

catequizar, quebrar paradigmas e visualizar novas maneiras no processo de 

iniciação a vida cristã. Um bom começo é abandonar a prática tradicional que 

incorporou o calendário e formatos da escola secular e assumir o calendário próprio 

da Igreja, o ano litúrgico com seus tempos e festas.  

 O Ano Litúrgico tem um caráter pedagógico e mistagógico. A Igreja vai 

formando seus fiéis em discípulos de Cristo (pedagógico) e ao mesmo tempo, 

introduze-os de modo consciente na participação ativa do Mistério celebrado 

(mistagogia). A liturgia dá sentido ao tempo. Tempo que, para muitos, pode ser um 

suceder de dias, horas e minutos (Cronológico), mas que para nós cristãos é um 

tempo favorável (Kairótico), tempo de graça em que a Igreja, Corpo Místico de 

Cristo, faz memória de sua salvação e encontra-se com Deus.  

A iniciação, partindo dos tempos litúrgicos, do seu ritmo e dos seus símbolos, 

deve fazer os catecúmenos perceber e vivenciar “o segredo de cada tempo, sua 

referência ao mistério de Deus, sua relação com o mistério de Jesus Cristo. Afinal, 

na liturgia, o próprio tempo humano se torna símbolo e nos abre à ‘eternidade’, à 

vida que não morre”.142   

Além disso, o espaço de catequese na iniciação deve privilegiar a oração e 

os momentos celebrativos e de partilha, locais que não lembrem uma escola. 

Poderá nos ajudar numa nova concepção de espaço catequético, as práticas 
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mistagógicas dos santos Padres que utilizavam e partiam dos próprios espaços de 

celebração. O espaço litúrgico pode e deve ser visto como lugar de educação para a 

fé. A sua organização e disposição pós Concílio Vaticano II pode ser um modelo 

inspirador para os locais de catequese.143   

É preciso iniciar as crianças, jovens e adultos na ritualidade, nos 
  

 
gestos simbólicos e em sua linguagem; ou seja, ajudá-los a entendê-los, a 
realizá-los, a entrar em sua dinâmica; para isso será preciso reservar tempo 
para a catequese, no momento oportuno, a partir do sentido humano e 
também do sentido bíblico que tem tal ação, ou gesto, ou elemento; 
entender em profundidade um símbolo é favorecer a própria identidade, a 
comunhão com os valores essenciais.  

 

Tudo isso pode ser concretizado com ações simples: ritualizando o momento 

da oração inicial, onde poderá ser cantado um refrão meditativo e um catequizando 

entra com uma pequena vela acesa, e acende a vela do espaço catequético, ou 

ainda, passa um utensílio com água benta para que tracem o sinal da cruz em seu 

corpo. São ações que levam em conta a temática do encontro e o tempo litúrgico 

em curso. Ainda, ao falar do Advento, confeccionar com os catequizando uma coroa 

do advento, e posteriormente visualizá-la, explicar o sentido de cada elemento que a 

compõe, acendendo a cada semana do tempo do Advento uma das velas durante o 

encontro. Na semana que antecede a quarta-feira de cinzas e, ao falar do tempo 

quaresmal, levar ramos e cinzas para que os catequizandos toquem, sintam, vejam, 

compreendam a frase “lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar”144.  

Não é uma catequese puramente explicativa, racional, do tipo de uma aula. É 

uma catequese que desperta os sentidos, a sensibilidade de ver, de tocar, de 

relacionar.  

A Palavra de Deus deve ser o objeto primeiro da catequese, e o texto bíblico, 

a inspiração para cada encontro catequético. A lectio Divina (leitura orante da Bíblia 

- leitura, oração, meditação e contemplação), pode ser um importante aliado nesse 

processo iniciático.  
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Por fim, muito poderá nos ajudar a metodologia do “laboratório litúrgico”145. 

Criado por um pequeno grupo de liturgistas, a partir da constatação de que, em 

liturgia, só se aprende fazendo. Construído com base nas experiências do método 

Montessori propostas de Lubienska de Lenval, o psicodrama e outros, o laboratório 

litúrgico basicamente tem um duplo objetivo: vivenciar a unidade entre o gesto ritual, 

o sentido teológico-litúrgico, atividade espiritual, buscando uma participação ativa, 

plena, frutuosa, profunda e unificada, exterior e interior ao mesmo tempo, pessoal e 

comunitária, autêntica. E ainda exercitar a criatividade, buscando a melhor 

expressão de cada rito ou gesto, dentro da cultura e do momento histórico da 

comunidade celebrante.146 A “iniciação” vai muito além do fato de permitir que 

alguém comece uma caminhada na vida da Igreja.  

 
 
Supõe: ter acolhido a palavra (catequese), ter crido (fé-símbolo) e ter 
mudado de vida (conversão moral); requer ter participado na oração da 
comunidade (imposição das mãos, exorcismos, bênçãos...), e ter 
participado dos ritos da iniciação (batismo de água, ritos pós-batismais, 
eucaristia); inclui o fato de ter sido introduzido na disciplina do arcano 
(conteúdos, mistérios), e ter aceito os costumes da vida comunitária. A 
iniciação é uma totalidade que integra unitariamente diversos elementos em 
um único processo.

147
 

 

Deve ser uma verdadeira inserção nos segredos e vivências da comunidade 

de fé, possibilitando uma compreensão profunda e ampla das exigências do 

seguimento do discipulado de Jesus.  

Assim, em todo o processo de iniciação à vida cristã, é fundamental que o 

catecúmeno ou catequizando se aproxime dos ritos e símbolos que dão identidade a 

um povo e os levem a fazer Memória da fé celebrada. “Um rito religioso, que ao ser 

realizado coloca em ação significados simbólicos e abertos ao sagrado.”148 A 

mediação simbólico-ritual é fundamental para uma verdadeira iniciação à vida cristã, 

e deve estar impregnada em todo o seu processo. Prova disso, é o importante 

resgate do método catecumenal, feito em etapas, e o pedido de publicação do Ritual 

de Iniciação Cristã de Adultos, feito pelo Concílio Ecumênico Vaticano II.  
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2. O Ritual de Iniciação Cristã de Adultos – RICA 
 
 
 

O Concílio Ecumênico Vaticano II determinou a revisão do Rito do Batismo de 

adultos e decretou a restauração do catecumenato dos adultos vivido em etapas. As 

decisões e reflexões deste Concílio serviram de orientação e suporte para a 

elaboração do RICA, inserido no contexto da reforma litúrgica.  Foi a primeira vez foi 

que um Concílio aprofundou a liturgia numa perspectiva estritamente teológica e a 

resgatou do ritualismo ou rubricismo. O ritual prevê a interação entre liturgia e 

catequese em vista de uma iniciação que venha ao encontro das realidades e novos 

desafios, que questionavam a atuação da Igreja e exigiam novas posturas.  

Cinquenta anos depois do concílio, tendo em vista as novas realidades e 

apelo eclesial, urgem cada vez mais estudos, aprofundados de rigor científico que 

colaborem com a redescoberta da Iniciação Cristã feita em etapas e que de fato, 

passe não só pela mente, mas pelos sentidos e pelo coração. Compreender a 

dimensão simbólico-ritual da Iniciação cristã é buscar na prática métodos e meios  

para uma Iniciação marcada pela experiência mística da fé, na qual o ser humano, 

na busca de respostas e sentido para a existência humana, depara-se com 

respostas que ultrapassam a dimensão racional, reveladas na experiência 

celebrativa da fé cristã. Assim, o RICA com seu itinerário celebrativo, é o primeiro 

passo, unido à catequese, responsável por transmitir os códigos e chaves 

necessários para desvelar todo o mistério vivido e celebrado pela Igreja de Cristo.  

Portanto, neste capítulo buscaremos entender o sentido teológico e litúrgico 

de cada celebração contida no RICA e sua importância para a Iniciação cristã, no 

qual gradativamente insere e revela aos candidatos, todo projeto de amor e 

salvação que o Pai tem para com a humanidade. Veremos que a partir de toda ação 

ritual (visível), bem vivida e participada, de maneira ativa e consciente, revelar-se-á 

mistério da fé (invisível).  
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2.1. Estrutura e organização do RICA  
 
 

O Ritual, restaurado a pedido do Concílio  Ecumênico Vaticano II, é destinado 

a adultos que ouviram o anúncio querigmático e, conscientes e livres, procuram a 

Deus, e se propõem a trilhar um caminho de fé e de conversão. O Ritual é dividido 

em três Etapas e quatro Tempos. No anexo 1 (página 150), encontra-se um quadro 

com o esquema do itinerário catecumenal.  

1º tempo: pré-catecumenato ou evangelização, tem por objetivo a adesão 

a Jesus Cristo. “Durante esse tempo, deve ser feita uma explicação adequada do 

Evangelho, de modo que se ajudem os candidados a se integrar na comunidade 

cristã”149, fazendo brotar o desejo de seguir a Cristo e de pedirem o batismo.  

1ª etapa: Rito de admissão ao catecumenato, é o momento em que a 

comunidade acolhe o candidato que manifesta sua intenção de ser batizado.  

2º tempo: catecumenato, requer uma catequese mais intensa e em etapas 

na qual se desenvolvam as dimensões doutrinal, moral e litúrgica. “Não pode faltar 

entre os temas próprios desse tempo, uma catequese profunda sobre o Símbolo da 

Fé, a oração, a moral cristã e os Sacramentos da Igreja”.150 O catecumenato pode 

prolongar-se por vários anos, a fim de garantir uma sincera conversão dos 

catecumenos e a fé possa amadurecer.151 

2ª etapa: Rito de eleição, no qual admite-se após comprovar que a fé e a 

vivência foram consideradas suficientemente maduras, o catecúmeno para o 

recebimento dos sacramentos de Iniciação durante as festas pascais.152   

3º tempo: purificação ou iluminação, tem a intenção de promover uma vida 

de oração mais intensa, um olhar para a vida interior do catecúmeno, levá-lo a um 

exame de consciência, a uma conversão mais profunda. 

3ª etapa: celebração dos sacramentos da iniciação cristã, consiste na 

celebração dos três sacramentos da iniciação: batismo, confirmação e eucaristia 

durante a vigília pascal.  

4º tempo: mistagogia, tem por objetivo, buscar um conhecimento mais 

profundo dos mistérios, a partir dos sacramentos celebrados.  
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O itinerário catecumenal apresentado pelo RICA, desenvolve uma adequada 

articulação entre a proclamação da Palavra (doutina), a celebração litúrgica (ritos) e 

o compromisso de vida (caridade), envolvendo liturgia e catequese, pois ambas 

ligadas ao processo de transmissão e de crescimento da fé, tão próximos um do 

outro, que de modo algum, podem ser considerados como realidades distintas.153  

 
 
2.2. Dinâmica simbólico-ritual dos “Ritos do catecumenato em torno de suas 
etapas”.  
 
  

Como visto na estrutura e organização do RICA, existem quatro Tempos no 

catecumenato permeados por três Etapas, chamados também de passos ou portas 

que devem ser considerados momentos fortes da iniciação154. “Essas etapas são 

marcadas [...] por ritos litúrgicos: a primeira, pelo rito de instituição dos 

catecúmenos; a segunda, pela eleição; e a terceira, pela celebração dos 

sacramentos”155. O RICA, portanto, é um livro litúrgico que traz apenas uma breve 

explanação dos Tempos e Etapas do catecumenato como introdução aos roteiros 

celebrativos dos Ritos que marcam o término de um Tempo e introduzem a outro. 

Assim, analisaremos apenas os ritos de cada etapa, sua dinâmica e sentidos 

teológico e simbólico.    

 
 
2.2.1. Catecumenato – Primeira Etapa 
  
 
 Após o período de evangelização ou “pré-catecumenato”, quando os 

simpatizantes156 puderam amadurecer mais no desejo de seguir o Cristo e pedir o 

Batismo157, realiza-se o rito de “instituição dos catecúmenos”, momento celebrativo 

de extrema importância, pois, “os candidatos pela primeira vez, manifestam suas 

intenções à Igreja, enquanto esta, no exercício de seu múnus apostólico, acolhe os 
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que pretendem tornar-se seus membros”158. Com isto, todos os membros da Igreja 

pertencentes àquela comunidade podem conhecer os que publicamente, 

expressaram seu desejo de pertencer ao seu Corpo, e assim os podem acolher e 

desde já, tornarem-se corresponsáveis por sua formação, sustentando-os com suas 

orações e testemunho. Com a admissão e consagração inicial ao catecumenato, 

imploram-se as bênçãos de Deus e sua graça sobre cada novo catecúmeno. 

Vejamos, portanto, cada parte e significado deste rito. 

 

 
2.2.1.1.  Celebração da Entrada no Catecumenato 

 
  

O primeiro momento do rito é composto da seguinte estrutura:  
 

 
Reunião fora da Igreja 
Canto 
Saudação e exortação 
Diálogo sobre a intenção do candidato 
Primeira adesão e pedido de ajuda 
Oração de agradecimento pelo chamamento  
Assinalação na fronte e nos sentidos 
Aclamação da assembléia 
Oração conclusiva 
Ingresso na Igreja

159
 

 

 
 A celebração de instituição dos catecúmenos propõe propositadamente a 

acolhida dos candidatos com seus introdutores160 do lado fora da igreja ou no seu 

átrio ou entrada. Esta acolhida quer significar que ainda o candidato não pertence à 

comunidade, e que se inicia agora, um processo de apresentação e conhecimento, 

como numa relação de amizade, fortalecida e amadurecida com o tempo. O 

introdutor, é o elo, o vinculo entre o candidato e a família cristã. A comunidade 

reunida, entoando cânticos, revela a alegria de uma comunidade aberta que acolhe 

e testemunha o Evangelho: vêde como eles se amam (cf. Jo 13,15).  

 Essa alegria fica visivel com a saudação do presidente, que acolhe 

cordialmente os candidatos e os convida a se aproximarem ao som de cânticos. 
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Inicia-se então um diálogo, como uma verdadeira apresentação no início de um 

relacionamento. Igreja e candidatos começam a se conhecer mais de perto. “Qual 

teu nome?”; “Que pedes à Igreja de Deus?”; “E está fé, que te dará?...”; “...Se vocês 

querem ser discípulos seus [Jesus] e membros da Igreja, é preciso que vocês sejam 

instruídos em toda a verdade revelado por ele; que aprendam a ter os mesmo 

sentimentos de Jesus Cristo e procurem viver segundo os preceitos do Evangelho; 

[...] Cada um de vocês está de acordo com tudo isso?”161  

As perguntas revelam a necessidade de trilhar um caminho, ter dedicação e 

disposição, estar aberto a se conhecer e se avaliar, buscando a mudança de vida e 

a conversão, assumindo o Cristo em seu ser e agir. Após o sincero desejo e 

resposta dos candidatos, são interrogados seus introdutores e toda comunidade de 

fiéis: “...estão dispostos a ajudá-los a encontrar e seguir o Cristo?”.162 A comunidade 

assume também publicamente esse compromisso de rezar, de dar testemunho e de 

lhes mostrar o caminho até o Ressuscitado. A oração que se encontra 

posteriormente no rito, é um agradecimento reconhecendo a iniciativa constante de 

Deus, que na sua infinita misericordia, não se cansa de chamar e atrair os homens 

para si.  

Após essa primeira adesão, lhes são assinalados as frontes e os sentidos: 

“N., recebe na fronte o sinal-da-cruz [...] recebam nos ouvidos [...] nos olhos [...] na 

boca [...] no peito [...] nos ombros...”163 sobre todo o corpo.  Esse sinal é a forma 

“cristã da benção dada a si mesmo e a outros”164. A cruz refere-se à morte de Jesus 

e também à sua ressurreição. É o sinal do cristão. É o sinal de nossa salvação, sinal 

do amor de Jesus que nos amou até o fim. Sinal de santificação, de pertença, de 

compromisso...”165 Agora, são propriedade do Senhor, e ao mesmo tempo lhes são 

colocados sob a proteção da cruz.166 Quer mostrar a Cruz como o melhor símbolo 

do estilo de vida que Cristo ensinou e que agora, os candidatos estão assumindo. 

Quer indicar o caminho pascal, de morte e ressurreição, que Cristo percorreu e que 

agora são convidados a percorrer: “Se alguém quer vir após mim, negue-se a si 

mesmo, tome sua cruz e siga-me” (Mt 16,24).167 É o sinal que lhes dará identidade!  
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Traçado o sinal-da-cruz sobre os sentidos, pede-se para que ouçam a voz do 

Senhor, vejam a sua glória, respondam à sua palavra e que Cristo habite em seus 

corações, para que, fortalecidos por Ele, possam carregar o seu julgo suave. Por 

fim, são marcados por inteiro com o sinal-da-cruz, para que tenham a vida eterna, a 

redenção.168 Para recordar a assinalação, podem receber um crucifixo ou um 

cordão com a cruz para pôr no pescoço.169 Com um convite para ingressar na igreja, 

atinge-se o ápice deste primeiro momento do rito. “N. Entrem na igreja, para 

participar conosco na mesa da palavra de Deus.” O convite é nominal, não é mais 

um desconhecido, não é mais um simpatizante, é um Catecúmeno. Começa-se a 

criar laços... Agora ao redor da mesa saborearão a Palavra que dá vida, sacia toda 

sede e devolve a alegria ao coração humano.  

 A segunda parte do rito consta da Liturgia da Palavra:   
 
 

   Exortação sobre a dignidade da Palavra de Deus 
Entrada e incensação do livro da Palavra de Deus 
Leituras bíblicas e homilia 
Entrega dos Evagelhos 
Preces pelos catecúmenos e oração conclusiva  
Celebração da eucaristia ou canto e despedida dos fiéis e dos 

catecúmenos.
170

  
 

 
Retomado o repouso, estando os catecúmenos em seus lugares, quem 

preside, fala-lhes da dignidade da Palavra de Deus. Não é um livro qualquer... Em 

seguida, o Livro é trazido em procissão, colocado no ambão, lugar digno, de onde 

se proclamam os textos bíblicos. Poderá ainda ser incensado. Os gestos, a postura 

e o lugar querem mostrar a dignidade e o respeito... O zelo com a Palavra indica 

que não é um mero estudo de um livro, mas acolhida da Palavra de Deus que nos 

fala por este Livro Santo da nossa fé. “E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós” 

(Jo 1,14). Proclamadas as leituras, o presidente segue com a homilia e ao seu 

término, entrega a cada catecúmeno, com dignidade e reverência, uma bíblia. 

“Recebe o livro da Palavra de Deus. Que ela seja luz para tua vida.”171 Cada 

catecúmeno recebe o Livro da Palavra, que a partir de agora, norteará seus passos, 

revelará os ensinamentos e mandamentos do Senhor, será de fato, luz para suas 
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vidas. É um livro pessoal, cada um deverá ter a seu, para assim, com o contato e o 

convívio diário, criar intimidade com o Cristo. 

A assembleia, colocando em prática a corresponsabilidade da iniciação cristã, 

eleva preces pelos catecúmenos. Os catecúmenos ajoelhando-se em sinal de 

pequenez e humildade diante de quem preside. O presidente de mãos estendidas, 

reza sobre os catecúmenos lhes confiando ao Senhor. As mãos estendidas de 

quem preside expressam o amor de Deus e a solicitude da Igreja para com os 

catecúmenos para lhes dar coragem, alegria e paz em sua caminhada.172   

 

As mãos são como um prolongamento do mais íntimo do ser humano. 
Representam uma admirável fusão do corpo e do espírito. O gesto da mão 
não apenas salienta ou indica uma disposição interior, não apenas é 
“instrumento” para que outros conheçam minha intenção ou meu 
sentimento. O gesto – a própria mão – “realiza” de alguma forma esse 
sentimento e essa vontade íntima.  É algo integrante de minha 
expressividade total.

173
 

 

 
Terminada a oração, quem preside demonstra a alegria da Igreja por tê-los 

como catecúmenos e os exorta a viver de acordo com o que ouviram. Em seguida, 

despede-os. Os introdutores, catequistas e outros membros da comunidade os 

reúnem para partilhar a experiência da celebração da entrada no catecumenato e se 

confraternizam, dando assim, maior sentido a todo o rito.174 Inicia-se assim, o 

segundo Tempo: o catecumenato.  

 

 

2.2.1.2. Celebrações ocorridas durante o catecumenato  

 

 

Durante todo o Tempo do Catecumenato, várias celebrações rituais são 

propostas pelo RICA. Este Tempo é marcado pela catequese e pela dimensão 

celebrativa mais intensa nos encontros, que incluem a celebração da Palavra, 

exorcismos menores, bênçãos e, caso seja realizado neste tempo, o rito da unção, 

do “Éfeta” e as entregas do Símbolo e da oração do Senhor. Desta forma, a liturgia 
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e a catequese se tornam duas formas privilegiadas de edificação da comunidade 

cristã. Vejamos então o sentido teológico-litúrgico de cada uma destas celebrações.    

 
 
2.2.1.2.1. Celebração da Palavra de Deus 

Primeiros Exorcismos  
Bênção dos Catecúmenos 
 

 

As celebrações da Palavra de Deus têm um roteiro simples que poderá ser 

composto por: Canto, leituras e salmos responsoriais, homilia e ritos conclusivos, 

com finalidade de gravar nos corações dos catecúmenos o ensinamento recebido 

quanto aos mistérios de Cristo e à maneira de viver que daí decorrem; fazer que 

façam a experiência das formas e as vias da oração; introduzi-los aos poucos na 

liturgia celebrada pela comunidade175. Ainda, buscando desde cedo a valorização 

do domingo, dia do Senhor, as celebrações da Palavra poderão ocorrer neste dia, 

bem como aos poucos, serem incentivados a participar da primeira parte da missa 

dominical176.  

É importante frisar que as celebrações da Palavra estejam em estreita 

sintonia com o calendário litúrgico, e mais ainda, cada tempo litúrgico, com seu 

conteúdo e sua espiritualidade, refletido e vivido pela catequese, pois o ano litúrgico 

torna presente o mistério de Cristo, oferece maior possibilidade de viver o processo 

catequético na comunidade de fé e fortalece, desta forma, a união entre catequese 

e liturgia. Assim, a comunidade introduz gradativamente, os catecúmenos nas 

celebrações, festas, símbolos e ritos da fé cristã.  

Dentro dos ritos conclusivos da celebração da Palavra de Deus, pode ser 

feito um exorcismo menor177, seguido por uma benção. Os exorcismos (primeiros ou 

menores) podem repetir-se em diversas circunstâncias na qual “manifestam aos 

catecúmenos as verdadeiras condições da vida espiritual, a luta entre a carne e o 

espírito, a importância da renúncia para alcançar as bem-aventuranças do reino de 

Deus e a necessidade contínua do auxílio divino”178. Ambrósio de Milão, ao se dirigir 
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em um de seus sermões aos eleitos, diz: “Pelo exorcismo, procurou-se e aplicou-se 

uma santificação não só do corpo, mas também da alma”.179 Com os exorcismos, a 

Igreja pede que os livre de todo mal que ameaça o homem. As bênçãos também 

podem ser dadas em várias ocasiões aos catecúmenos, inclusive pelos catequistas 

leigos.  Os catequistas, clérigos ou leigos, estendendo as mãos180 em direção aos 

catecúmenos, proferem a oração, que expressa “o amor e solicitude da Igreja, a fim 

de que, não possuindo ainda a graça dos sacramentos, recebam da Igreja coragem, 

alegria e paz para continuarem o trabalho e a caminhada”181.   

 

O ritual atual (OICA 109 e 119) confiam estes exorcismos e bênçãos 
também ao catequista leigo. Temos, assim, 11 formulas de exorcismos e 9 
de bênçãos, que podem ser usadas em diversas circunstancias e também 
ao término da catequese.

182
  

 

 
Como já dito, outros ritos podem ser antecipados em benefício do “tempo do 

catecumenato”. Aprofundaremos aqui os ritos de: unção dos catecúmenos; entrega 

do Símbolo e da oração do Senhor, por acreditar ter um significado maior durante o 

catecumenato. Porém, como expresso no RICA, não devem ser realizados se o 

catecúmeno não apresentar os sinais de maturidade exigidos, deixando-os para o 

“tempo da purificação e iluminação”, ou ainda, em casos de necessidade, transferi-

las para os ritos de preparação imediata, no Sábado Santo.183 Aprofundemos 

portanto a ação simbólico-ritual destas celebrações.  

 

  
2.2.1.2.2. Rito de unção dos catecúmenos 

 

O rito de unção com o óleo dos catecúmenos poderá ser dada no tempo do 

catecumenato, no fim da celebração da Palavra de Deus, ministrada por um 
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sacerdote ou diácono. O rito da unção “indica a fortaleza na luta da vida cristã”.184 

Ao ungir o catecúmeno, a Igreja quer “transmitir a força de Deus para aquele que 

começa a vida cristã, que certamente será difícil. Como dizia Santo Ambrósio, 

somos ungidos porque empreendemos uma luta”.185 A própria oração de benção do 

óleo nos indica isto:  

 
 
Ó Deus, força e proteção de vosso povo que fizestes do óleo, vossa 
criatura, um sinal de fortaleza: dignai-vos abençoar este óleo, e concedei o 
dom da força aos catecúmenos que com ele forem ungidos; para que, 
recebendo a sabedoria e virtudes divinas, compreendam mais 
profundamente o Evangelho do vosso Cristo, sejam generosos no 
cumprimento dos deveres cristãos e, dignos da adoção filial, alegrem-se 
por terem renascido e viverem em vossa Igreja.

186
 

  

 

Na unção, as palavras proferidas pelo ministro também evocam a força de 

Cristo para o catecúmeno: “O Cristo Salvador lhes dê a sua força...”187. O óleo e as 

unções são elementos que tanto na Sagrada Escritura quanto na liturgia têm 

aplicações bastante diversificadas e frequentes. O óleo foi escolhido, com certeza, 

desde os tempos muito antigos pela liturgia, devido ao seu fácil simbolismo e por 

estar presente no cotidiano das comunidades. O óleo vegetal é utilizado na comida, 

como combustível, pelas propriedades medicinais, no campo cosmético, pelos 

desportistas e tantas outras finalidades e ambientes. Especificamente para a unção 

pré-batismal, recordamos “os atletas e lutadores que desde antigamente já 

efetuavam essa massagem, preparando-se para o combate e para o esforço”188. 

Todo o corpo dos guerreiros era ungido com óleo, para que durante a batalha, 

fizessem escorregar as mãos dos inimigos. Assim, a “resistência ao mal, leva a 

unções durante a preparação para o batismo, fortalecendo a pessoa na luta contra o 

mal”189. Cirilo de Jerusalém escreve em uma de suas catequeses mistagógicas o 

significado desta unção:  

 

fostes ungidos com óleo exorcizado desde o alto da cabeça até os pés. 
Assim, vos tornastes participantes da oliveira cultivada, Jesus Cristo. 
Cortados da oliveira bravia, fostes enxertados na oliveira cultivada e vos 
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tornastes participantes da abundância da verdadeira oliveira. O óleo 
exorcizado era símbolo, pois, da participação da riqueza de Cristo. 
Afugenta toda presença das forças adversas. Como a insuflação dos 
santos e a invocação do nome de Deus, qual chama impetuosa, queima e 
expele os demônios, assim este óleo exorcizado recebe, pela invocação de 
Deus e pela prece, uma tal força que, queimando, não só apaga os 
vestígios dos pecados, mas ainda põe em fuga as forças invisíveis do 
maligno.

190
 

 

A matéria para as unções até pouco tempo, era o azeite de oliva, porém em 

1972, o papa Paulo VI decidiu que podia ser de outras plantas tais como girassol, 

coco, etc191. Independentemente do óleo, é importante que a unção seja abundante.  

O que é dito no ritual do batismo de crianças192 e no ritual dos enfermos deveria ser 

levado em conta também para os outros sacramentos em que se tem a unção: uma 

boa quantidade de óleo na unção, para que apareça visivelmente como uma 

verdadeira unção193. Assim, é importante que a unção seja verdadeira, significativa, 

que os catecúmenos sintam através do rito e do símbolo da unção, a força do 

Espírito Santo. Poderá ser ungido o peito ou ambas as mãos, ou ainda outras partes 

do corpo, se parecer oportuno194.  

  

 

2.2.1.2.3. Rito de entrega do Símbolo  

 

 

O rito de entrega do Símbolo deverá ser feita depois da liturgia da Palavra na 

missa do dia de semana com leituras apropriadas e com a presença da comunidade 

dos fiéis.195 Além do ordinário próprio da missa, o rito consta de: Entrega do 

Símbolo; oração sobre os catecúmenos; despedida dos Catecúmenos. A liturgia da 

Palavra seja preparada com muito zelo. Poderão ser escolhidos textos bíblicos 

apropriados para o momento, caso as leituras do dia não o sejam. O n. 185 do RICA 

oferece sugestões de passagens bíblicas que exprimem o tema da fé salvífica. 

Como exemplo, podemos citar: “o Senhor dita a lei ao povo; que deve responder 

com sua adesão (Dt 6,1-7). Se crê que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou 
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dentre os mortos, está salvo (Rm 10,8-13). Trata-se, por isso, de estar firme no 

Evangelho anunciado (1Cor 15,1-8ª)”.196 A homilia baseada nos textos sagrados 

seja uma oportunidade para “expor o significado e importância do Símbolo para a 

catequese e a profissão de fé, que deve ser proclamada no Batismo e praticada 

durante toda a vida”.197   

Terminada a homilia, o diácono ou um catequista faz o convite para que se 

aproximem os que irão receber o Símbolo: “Aproximem-se os catecúmenos para 

receberem da Igreja o Símbolo da fé”.198 Os catecúmenos se aproximam de quem 

preside, que os exorta a ouvirem com atenção as palavras da fé e as guardarem 

com a pureza de coração. E começa dizendo: “Creio em Deus,...” e prossegue 

sozinho ou com a ajuda da comunidade de fiéis. Poderá ser proclamado o texto do 

Símbolo dos apóstolos ou o Símbolo niceno-constantinopolitano. Após ouvirem as 

palavras de fé que compõem o Símbolo, os catecúmenos são convidados a se 

ajoelhar para a oração sobre eles, das quais sublinham a necessidade da fé para 

chegar aos sacramentos. Novamente aqui, a comunidade assume o seu papel de 

rezar pelos catecúmenos. Quem preside impõe as mãos e reza sobre eles. Em 

seguida são despedidos, e a missa prossegue com a liturgia eucarística. 

 “Esta ‘traditio’ (entrega) é a mais antiga que conhecemos”199. Tem um sentido 

muito importante dentro do processo da iniciação, pois a fé cristã tem-se 

expressado por meio da profissão desde os seus primórdios. As formulações são a 

manifestação da fé, assumida e proclamada pela comunidade de fiéis.200  

      

No seu modo de viver cotidiano os cristãos se habituaram a entender que a 
palavra ‘credo’ significa uma formula fixa que sintetiza os aspectos 
principais da sua opção de fé. Esta visão, porém, pode facilmente induzir 
ao erro de considerar a profissão de fé predominantemente como simples 
enumeração de proposições que devem ser aceitas pelos fiéis. Para evitar 
este perigo, a tradição da igreja, a patrística em particular, utilizou outro 
termo, certamente mais vivo: ‘símbolo’. Este vocábulo não indicava, então, 
em primeiro lugar, a adesão a alguns elementos doutrinais, porém sim a 
aceitação ativa e dinâmica do Outro que vem à história e nela se insere.

201
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Ambrósio de Milão, ao explicar o Símbolo aos eleitos escreve: “Agora chegou 

o tempo e o dia de apresentar a tradição do símbolo, este símbolo que é sinal 

espiritual, este símbolo que é objeto da meditação de nosso coração e como 

salvaguarda sempre presente. De fato, é nosso íntimo”.202 Assim, ao entregar o 

Símbolo aos catecúmenos durante a iniciação, a Igreja confia-lhes os antiquíssimos 

documentos da fé, que “recorda as maravilhas realizadas por Deus para a salvação 

dos homens”203, transmite “a expressão de comunidade que crê na revelação 

trinitária e tende a se aprofundar cada vez mais no Pai, no Filho e no Espírito, 

assemelhando-se progressivamente a eles”.204 O Símbolo é a face visível do 

mistério de Deus, é manifestação. Assim, quer-se levar os catecúmenos a essa 

experiência a partir da reflexão dos artigos da fé, pois a linguagem do Símbolo, por 

sua natureza, coloca quem dele se serve, em estreito contato com a totalidade do 

mistério.205 Ainda, a própria denominação “símbolo”, remete a origem da palavra, 

algo que une. Aqui, pessoas diferentes (culturas, maneiras de pensar e agir), 

tornam-se UM ao professarem uma só fé. A grande unidade na diversidade: A 

Igreja.  

Receber o Símbolo e professá-lo mais adiante, expressa “a consciência de 

querer viver em comunhão com toda a tradição, em ativa continuidade com a 

pregação apostólica”.206 Vale ressaltar a necessidade de uma catequese em 

sintonia com as entregas, para que as celebrações não sejam estranhas dentro do 

processo iniciático, mas sim, a coroação de uma etapa e a inauguração de uma 

nova. Na dinâmica da celebração, os catecúmenos devem ser levados pela 

catequese a compreender o valor da profissão de fé e a personificar os seus 

conteúdos e assim, a ritualidade celebrativa irá se tornar verdadeiramente sinal da 

vitalidade da Igreja.207   
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2.2.1.2.4. Rito de entrega da Oração do Senhor  

 

 

Praticamente, o mesmo rito da entrega do Símbolo é empregado na entrega 

da Oração do Senhor. Após as leituras da liturgia da Palavra com textos apropriados 

e antes, porém do Evangelho da celebração Eucarística, o diácono ou o catequista 

diz: “Aproximem-se os que vão receber a Oração do Senhor”208. Convocados, os 

catecúmenos se colocam de pé diante de quem preside, que os exorta a ouvirem 

atentos a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. O presidente então 

prossegue proclamando o Evangelho de Mateus 6,9-13 no qual Jesus ensina a 

oração do Pai-Nosso. Em seguida, prossegue com a homilia na qual expõe os 

significados e a importância da oração do Senhor.    

As leituras propostas pelo RICA para esta celebração também são muito 

significativas: “o profeta Oséias mostra Deus, que volta para o povo o seu amor (Os 

11,1b.3-4.8c-9); Paulo fala aos cristãos de Roma que recebemos o espírito de 

adoção pelo qual podemos dizer; Abba, Pai (Rm 8,14-17.26-27 ou Gl 4,4-7)”.209 “É 

uma catequese centrada sobretudo no fato da adoção, que permite ao batizado 

dizer: Pai”.210 O Pai-nosso, a oração do Senhor, é a principal oração do cristão. A 

sua importância remonta o início da Igreja e é tida como o resumo de todo o 

Evangelho. “Desde a antiguidade é a oração característica dos que recebem no 

Batismo o espírito de adoção de filhos e será rezada pelos neófitos, com os outros 

batizados, na primeira Eucaristia de que participarem”211, ou seja, recebendo a 

oração do Senhor, os catecúmenos “percebem melhor o novo espírito de filhos pelo 

qual, sobretudo na reunião eucarística, darão a Deus o nome de Pai”.212  

 
É essencialmente uma iniciação à oração, pela qual o eleito prova a 
experiência da adoção de filhos que o levará a voltar-se para Deus, 
chamando-o de Pai. Vemos uma catequese estreitamente unida à história 
da salvação, restaura-se a antiga tradição de ensinar a partir do próprio 
mistério e dar ao sacramento uma visão larga, onde os sacramentos 
continuam no tempo a historia da salvação.

213
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Esta entrega é muito significativa, ainda mais se coincidir com a catequese 

que aprofundará a importância da vida de oração, apresentando aos catecúmenos o 

Pai-nosso como modelo para uma vida de oração pessoal e comunitária. Jesus, em 

vários momentos de sua vida, deixou o exemplo e a importância da oração. E foi por 

causa do seu testemunho, que os discípulos pediram para que os ensinasse a orar: 

“Estando em certo lugar, orando, ao terminar, um de seus discípulos pediu-lhe: 

‘Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos” (Lc 11,1).  

   

É em resposta a este pedido que o Senhor confia a seus discípulos e à sua 
Igreja a oração cristã fundamental. S. Lucas traz um texto breve (de cinco 
pedidos); S. Mateus, uma versão mais desenvolvida (Sete pedidos). A 
tradição litúrgica da Igreja conservou o texto de S. Mateus.

214
  

 
 

E é essa oração fundamental, que a Igreja recebe do Senhor e transmite aos 

catecúmenos, convidando-os a meditarem e refletir sobre cada um dos seus sete 

pedidos. Mais ainda, mostra-lhes que para rezar, não é preciso muitas palavras, 

basta um coração puro, humilde e arrependido; Jesus se retirava do meio da 

multidão. É preciso parar com os afazeres do dia-a-dia, retirar-se e se colocar 

sozinho no silêncio (cf. Lc 6,12; Mt 14,23); Quando falamos, Deus se cala. É preciso 

parar e silenciar nossa vida e coração para escutar a Deus. Oração é um diálogo; o 

“Pai-Nosso” é a mais perfeita das orações, pois ordena nossos pedidos, bem como 

devemos pedi-los.  

Quando os discípulos pediram para que Jesus os ensinasse a rezar, ele não 

ensinou um método, nem um modelo apenas, mas sim um diálogo íntimo com Deus. 

A oração é o diálogo amoroso da criatura com o Criador e no caso de Jesus, um 

diálogo de Pai e Filho. Rezar o Pai Nosso é reconhecer a todos como irmãos e 

irmãs, sentir-se em comunhão com todos os homens e mulheres, sem excluir 

ninguém, sem desprezar nenhum povo e nem discriminar nenhuma raça. Portanto, 

durante a iniciação cristã é fundamental para os catecúmenos receberem a oração 

do Senhor, em sintonia com a reflexão catequética, para que desde cedo 

descubram que a oração sempre esteve presente na vida dos cristãos como a base 

constituinte de nossas comunidades. 
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2.2.2. Tempo da Purificação e Iluminação – Segunda Etapa 
 
  

  A segunda etapa do processo iniciático dá início ao tempo da purificação e 

iluminação, ocorrido normalmente na Quaresma, e é consagrado a uma “intensa 

preparação espiritual, mais relacionada à vida interior que à catequese, procura 

purificar os corações e espíritos pelo exame de consciência, e iluminá-los por um 

conhecimento mais profundo de Cristo, nosso Salvador”215. Este tempo é marcado 

pelos ritos da Eleição e dos Escrutínios, e ainda pelas “entregas”, assinalações e 

unção se por conveniência aqui acontecerem. Vejamos portanto, a ação ritual 

presente na celebração da Eleição e nos Escrutínios.  

 

 

2.2.2.1. Celebração da Eleição ou Inscrição do Nome 

 

 

Após o longo período de formação do espírito e do coração proporcionado 

pelo tempo do catecumenato, a Igreja ouve os padrinhos, os catequistas e aqueles 

mais próximos que darão seu testemunho e parecer sobre a formação e o progresso 

dos catecúmenos.216 Ouvido também os catecúmenos que expressam a sua 

vontade e firme desejo de receber os sacramentos da Igreja, celebra-se o rito da 

“eleição” ou “inscrição do nome”, encerrando assim, o catecumenato propriamente 

dito.217 

Celebrada habitualmente na missa do primeiro domingo da Quaresma, o rito 

da eleição consta de:  

Proclamação da Palavra e Homilia 
Apresentação dos candidatos  
Exame e petição dos candidatos 
Admissão ou eleição 
Despedida dos Eleitos  
Liturgia Eucarística 

 

                                                 
215

 RICA, n. 25.  
216

 Sobre a dignidade dos que serão eleitos escreve Hipólito de Roma: “Escolhidos os que receberão 
o Batismo, sua vida será examinada: se viveram com dignidade enquanto catecúmenos, se 
honraram as viúvas, se visitaram os enfermos, se só praticaram boas ações". ROMA, Hipólito. 

Tradição Apostólica de Hipólito de Roma., op. cit., p. 60.    
217

 Cf. RICA, n. 133-135.  



67 

 

 As leituras, a exemplo dos escrutínios que acontecerão, poderão ser do ciclo 

A.218 Nelas, a Igreja não esconde dos candidatos a realidade:  

 

aquela de um homem oprimido pelo mal (Gn 2,7-9;3,1-7), mas que também 
é vencedor do mal, porque Cristo, nossa cabeça, venceu a tentação (Mt 
4,1-11). A segunda leitura é encorajante e positiva: lá onde abundou o 
pecado, derramou-se a graça em plenitude (Rm 5,12-19).

219
    

 

 
Terminada a proclamação das leituras, prossegue-se a homilia dirigida aos 

catecúmenos e a toda a comunidade para que “esforçando-se por dar um bom 

exemplo, iniciem com os eleitos, o caminho para os mistérios pascais”.220 Após a 

homilia, o diácono ou um catequista ou ainda um delegado da comunidade 

apresenta os que vão ser eleitos:  

 

(Padre) N., aproximando-se as solenidades pascais, os catecúmenos aqui 
presentes, confiantes na graça divina e ajudados pela oração e exemplo da 
comunidade, pedem humildemente que, depois da preparação necessária e 
da celebração dos escrutínios, lhes seja permitido participar dos 
sacramentos do Batismo, da Confirmação e da Eucaristia.

221
 

 
 

 Quem preside responde solicitando para que os futuros eleitos aproximem-se 

com seus padrinhos e madrinhas e prossegue dirigindo-se aos padrinhos para que 

deem seus testemunhos a respeito da conduta dos catecúmenos: “Ouviram eles 

fielmente a Palavra de Deus anunciado pela Igreja? Estão vivendo na presença de 

Deus de acordo com o que lhes foi ensinado? Têm participado da vida e da oração 

da comunidade?”.222 Ainda toda a assembleia poderá ser interrogada se está de 

acordo com a eleição dos catecúmenos ali apresentados.  

Positiva a resposta de todos, quem preside exorta e interroga os 

catecúmenos se querem ser iniciados na fé cristã, receber os sacramentos e se 

querem prosseguir fiéis à santa Igreja continuando a frequentar a catequese e a 

participarem da vida da comunidade.223 Afirmativa a resposta, quem preside solicita 

o nome de cada um para ser inscritos no livro dos eleitos. Terminada a inscrição dos 

nomes, chega-se ao ponto alto da celebração, quando quem preside diz: “(N. e N.), 
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eu declaro vocês eleitos para serem iniciados nos sagrados mistérios na próxima 

Vigília Pascal”.224 Os eleitos então respondem: “Graças a Deus”. Quem preside 

exorta os eleitos sobre a fidelidade de Deus que nunca lhes negará a sua ajuda e 

aos padrinhos para que cumpram a sua missão de acompanhá-los com o auxilio e 

exemplo. Os padrinhos e madrinhas colocando as mãos nos ombros dos eleitos, 

recebem-nos como afilhados e quem preside prossegue com a oração pelos eleitos. 

As preces são concluídas com as mãos estendidas de quem preside e com uma 

belíssima oração225 que expressa uma catequese sucinta e renovada da história da 

salvação:  

 
Deus cria o gênero humano e o restaura; inclina-se, agora, sobre seus 
filhos de adoção e quer inscrever, na nova aliança, os filhos de uma nova 
raça; tornar-se-ão os filhos da promessa. O que eles são incapazes de 
adquirir por si e por suas forças, alegram-se por receber pelo dom de 
Deus.

226
    

 

O rito é concluído com a despedida dos eleitos e a missa prossegue com a 

liturgia eucarística.  

 

A partir de sua “eleição” e admissão, os candidatos são chamados “eleitos”. 
Denominam-se também “co-petentes” porque todos juntos se esforçam ou 
competem para receber os sacramentos de Cristo e o dom do Espírito 
Santo. Chamam-se ainda “iluminados” porque o Batismo é denominado 
“iluminação” e através dele os neófitos são inundados pela luz da fé.

227
  

 

 
“O termo eleito indica que os crentes são objetos da ação gratuita de Deus: 

ele os há iluminado e agora, à sua luz devem caminhar para serem dignos desse 

chamado, certos de que Deus não faltará nunca à sua fidelidade”.228 “A Igreja 

admite o candidato baseada na eleição de Deus, em cujo nome ela age”.229 Dado o 

longo período do catecumenato, essa celebração “feita com tanta solenidade” se 

torna extremamente importante e significativa, “o ponto capital de todo o 

catecumenato”.230  

Agora eleitos, durante os quarenta dias da Quaresma, serão convidados a se 

entregarem ao recolhimento espiritual com toda a comunidade eclesial, a fim de se 
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prepararem de uma maneira mais intensa para as festas pascais e a iniciação nos 

sacramentos. É um grande retiro quaresmal. Os eleitos tornam-se um sinal da 

chamada de Deus dirigida a todos para se reconciliarem com Ele e com o próximo. 

É um convite ao exame de consciência, a renunciarem ao pecado, maior obstáculo 

da fraternidade humana e cristã, e assumir a atitude de conversão e penitência e as 

práticas da oração, do jejum e da caridade, descobrindo de novo o amor de Deus e 

o compromisso com os irmãos na luta contra o egoísmo, o orgulho e as injustiças.231 

Durante esta preparação progressiva da iniciação e agora mais intensa, realizam-se 

os escrutínios e as entregas, se não tiverem ainda sido realizados. Estes completam 

a preparação espiritual e catequética dos eleitos.232 

 

 

2.2.2.2. Rito dos Escrutínios 

 

  

A palavra escrutínio vem do latim, scrutari (esquadrinhar, examinar, visitar, 

buscar). No RICA, dá-se este nome às provas e celebrações compostas da leitura 

da Palavra, orações e exorcismos, realizados sobretudo no caminho do 

catecumenato batismal,233 que tem duas finalidades: “Descobrir o que houver de 

imperfeito, fraco e mau no coração dos eleitos, para curá-los; e o que houve de 

bom, forte, santo, para consolidá-los”.234  “São celebrações muito densas em termos 

espirituais. Eles esclarecem aos futuros batizados o sentido da luta, as renúncias e 

as rupturas a que são chamados, levando-os a viver sob o signo da vitória pascal de 

Cristo”.235  

  Os escrutínios celebrados solenemente nas missas próprias do 3º, 4º e 5º 

domingos da Quaresma têm a mesma estrutura:  

 
Proclamação da Palavra e homilia 
Oração em silêncio  
Prece pelos Eleitos  
Exorcismo  
Despedida dos eleitos  
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Liturgia Eucarística   

 

Porém, com temáticas diferentes, seguindo as leituras do Lecionário do Ano 

A. O primeiro escrutínio com o Evangelho da Samaritana, o segundo do cego de 

nascença e o terceiro da ressurreição de Lázaro. Com este itinerário, seguindo a 

pedagogia quaresmal, cada celebração ajudará o eleito a perceber, de modo mais 

profundo, o significado de Cristo em sua própria vida. Assim, no primeiro escrutínio, 

temos a figura da samaritana que no poço se encontra com o Cristo, e no diálogo 

com ele, toma consciência de estar no pecado, e o acolhe. Ela tem sede e suplica a 

água viva prometida pelo Messias. Esta água é o Espírito Novo do Reino, 

derramado para produzir o verdadeiro culto em espírito e verdade, não mais 

baseado em obras da carne. A samaritana, assim muda de direção e torna-se 

apóstola. Assim também, o Espírito de Jesus é invocado sobre os eleitos ordenados 

ao novo culto de que já começaram a participar pela fé, para transformá-los em 

templos vivos, onde se presta ao Pai, o verdadeiro culto espiritual.236  

 No segundo escrutínio, apresenta Jesus que restitui a vista ao cego de 

nascença. Aquele que no princípio do texto era cego começa a enxergar, enquanto 

os fariseus, que creem ter a visão adequada da realidade, são apresentados como 

os que têm a cegueira mais profunda. Vivem encerrados em seu legalismo e numa 

visão estreita da vontade de Deus, incapazes de reconhecer Jesus como o Messias. 

Ao contrário, quem foi curado o confessa Jesus como Senhor. Esse processo indica 

que a fé é um dom de Deus, que recebe aqueles que se mostram receptivos. Assim, 

a luz da fé faz o eleito reconhecer e confessar a messianidade de Cristo. O Cristão 

é iluminado, converte-se em luz, o que implica a séria responsabilidade da Igreja de 

ser luz do mundo com Cristo.237    

 Por fim, o terceiro escrutínio coloca o eleito no drama da morte. Com a 

ressurreição de Lázaro, contemplamos o mistério de Cristo, que, além do odor de 

nossa morte e de nossa decomposição, é capaz de infundir-nos o sopro vivificante 

do Espírito que anuncia a ressurreição definitiva. Cristo veio curar a humanidade e 

anunciar a promessa de uma vida imortal. Aquele que o criou do barro, que infundiu 

o alento da vida, o recria em suas mãos, anunciando uma vida imortal e gloriosa. 

Lázaro é o personagem emblemático da humanidade libertada da morte pela vitória 
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da ressurreição e que se faz presente, agora nas águas do novo nascimento. Ser 

batizado significa possuir o Espírito de Jesus e estar destinado à ressurreição e à 

vida plena em Cristo. Assim, é preciso que o eleito se deixe escrutar a mente e o 

coração por este Cristo ressuscitado e ressuscitador.238 O eleito, ao se encontrar 

com esses três personagens e realidades é “orientado a não buscar a água viva da 

felicidade fora de Cristo, a não buscar o sentido de sua vida fora do que é a luz, a 

não ter medo da morte, porque Cristo é a ressurreição e a vida”.239  

 Depois da homilia, os eleitos põem-se de pé com seus padrinhos diante de 

quem preside, que se dirigindo a toda a assembleia convida-os a um momento de 

oração em silêncio em favor dos eleitos, “implorando o espírito de penitência, a 

consciência do pecado e a verdadeira liberdade dos filhos de Deus”.240 Os eleitos 

igualmente são convidados a orar em silêncio, de cabeça baixa ou se colando de 

joelhos. Depois de um tempo, os padrinhos e as madrinhas colocam a mão direita 

sobre o ombro de cada eleito e prossegue-se a oração em forma de prece universal. 

A prece pelos eleitos é concluída com as preces de exorcismo. Seis modelos de 

formulários de exorcismos, dois para cada um dos três domingos são oferecidos 

pelo RICA.     

 
A primeira parte desses exorcismos dirige-se ao Pai, a segunda ao “Senhor 
Jesus”. Nesta, depois de apresentar a real situação dos eleitos, feridos pelo 
pecado e portadores de chagas ocultas, suplica-se que seja subjugado o 
espírito maligno pela força do nome de Jesus e do Espírito Santo e sejam 
conduzidos ao Pai. Em todos os modelos dessas orações, ocorre 
verdadeiro derramamento do Espírito para a transformação do eleito.

241
  

 
 

 A função dos escrutínios, portanto, que se realizam por meio dos exorcismos 

é sobretudo espiritual, estão “orientados para libertar do pecado e do demônio e 

confirmar no Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida dos eleitos”.242 Ao término 

do exorcismo, pode-se cantar um salmo e prossegue-se a despedida dos eleitos e a 

celebração da Eucaristia.  
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2.2.2.3. Ritos de preparação imediata 

 

 

Se os eleitos puderem se reunir pela manhã do Sábado Santo, ou no começo 

da tarde, a fim de se prepararem para os sacramentos pelo recolhimento e a 

oração, propõe-se o seguinte esquema ritual:  

 

Ritos iniciais 
Liturgia da Palavra 
Recitação do Símbolo 
Rito do “Éfeta” 
Escolha do nome cristão 
Rito da unção

243
 

 
 

A celebração começa como de costume, com a procissão inicial, o sinal-da-

cruz e a saudação de quem preside e conclui com uma oração da coleta.244 Em 

seguida, prossegue-se a liturgia da Palavra que pode constar das leituras sugeridas 

no n. 196 do RICA, cuja primeira leitura encontra-se o testemunho de conversão 

dado por Paulo e no Evangelho a profissão de Fé feita por Pedro a interrogação 

feita por Jesus “E vós, quem dizeis que eu sou” (Mc 8,29). As leituras são um 

convite aos eleitos a reconhecerem Jesus como o enviado do Pai para salvá-los e 

libertá-los das trevas e a se converterem sem medo.  

Após a homilia, procede-se a recitação do Símbolo. O diácono ou um 

catequista convida os eleitos para se colocarem de pé diante de quem preside. Este 

lhes exprime que as palavras que recitarão “são poucas, mas contêm grandes 

mistérios”.245 Em seguida convida todos à oração e depois de um momento de 

silêncio, reza pedindo para que os eleitos possam sempre viver e testemunhar a fé. 

Os eleitos, então, prosseguem recitando o Símbolo recebido durante o tempo do 

catecumenato ou entre os escrutínios.  

Depois de um canto apropriado, realiza-se o rito do “Éfeta”, proclamando-se o 

Evangelho em que Jesus cura o surdo mudo (Mc 7,31-37) e continua com uma 

breve explicação do texto. Em seguida, quem preside, tocando com o polegar os 

ouvidos e a boca fechada de cada eleito, diz: “Éfeta, isto é, abre-te, a fim de 
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proclamares o que ouviste, para o louvor e glória de Deus”.246 Este rito denominado 

conforme o aramaico “éfeta” que significa literalmente “abre-te”, é um pedido de 

“abertura dos sentidos” para Cristo247, e “por seu próprio simbolismo, sugere a 

necessidade da graça para ouvir e professar a Palavra de Deus, a fim de se 

alcançar a salvação”.248  

Na sequência, pode ser dado um novo nome cristão249 ao eleito se ainda não 

o tenha sido dado. A mudança de nome simboliza sobretudo o novo status que o 

eleito irá assumir, a nova identidade, a disposição em se identificar com a 

comunidade eclesial. No ocidente, de tradição cristã, basta explicar o significado 

cristão do nome recebido dos pais. Antes, podem ser lidos e explicados textos que 

apresentam alguns personagens bíblicos que tiveram o nome mudado 

(Abrão/Abraão, Simão/Pedro), em função do novo status ou serviço assumido.250 

Em seguida, poderá ser feito ou repetido a unção com o óleo dos 

catecúmenos, como já ilustrado nos ritos que podem acontecer durante o tempo do 

catecumenato.  A celebração é encerrada, os eleitos e toda a comunidade 

continuam a observar o jejum e o silêncio deste dia, até a solene celebração da 

Vigília Pascal, em que os eleitos receberam os três sacramentos da iniciação cristã, 

sendo incorporados ao corpo de Cristo.  

 

 

2.2.3. Os Sacramentos da Iniciação Cristã – Terceira Etapa 
 

 
 
 Um longo caminho foi percorrido pelos catecúmenos. Ouviram o anúncio 

daquele que pode restituir a vida em plenitude e devolver a alegria ao coração 

humano: Cristo! A Palavra e o testemunho da comunidade tocaram-lhes a mente e o 

coração. Estes, buscando a liberdade de filhos e filhas aproximaram-se da Igreja e 
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confiantes, pediram a água que mata a sede e devolve a vida. A Igreja, solícita em 

sua missão, acolhe-os, designa-lhes introdutores, padrinhos e madrinhas e 

catequistas para lhes acompanhar e iniciar na fé. Muitos encontros, celebrações e 

ensinamentos, conhecimento, renúncias, conversão, amadurecimento, crescimento, 

fortalecimento. Enfim, conscientes e eleitos chegam à última etapa, na santa noite 

da Vigília Pascal onde receberão os Sacramentos do Batismo, Crisma e Eucaristia, 

sendo incorporados ao povo de Deus, tornando-se seus filhos adotivos.   

 

O batismo, porta da vida espiritual, primeira participação no mistério cristão, 
marca o começo do itinerário iniciático, o momento fundacional de 
identificação com Cristo no seu ministério pascal. A confirmação, 
aperfeiçoamento e prolongamento do batismo, faz avançar os batizados 
pelo caminho da iniciação cristã, pelo dom do Espírito Santo que capacita o 
indivíduo a viver as exigências do caminho pascal, rememorado no 
sacrifício da eucaristia. A confirmação está orientada à participação plena 
na eucaristia. A relação nasce da natureza de um e de outro sacramento.

251
 

 

Assim, nas páginas a seguir queremos mostrar toda mística que envolve os 

ritos e símbolos destes sacramentos e a partir deles, entender toda teologia, beleza 

e significado destes sacramentos e sua importância no processo iniciático. Tendo 

bem claro, que “batismo-crisma-eucaristia constituem, em sua unidade dinâmica, a 

única iniciação cristã e não a iniciação a três diversos graus do cristianismo ou de 

participação na Igreja”.252  

   

 

2.2.3.1. Celebração dos Sacramentos da Iniciação 

 

 

Celebrados de modo especial na Vigília Pascal,253 a liturgia desta noite se 

reveste ainda mais de importância e significado. Todos reunidos após breve 

celebração da luz (primeira parte da vigília), onde com a benção do fogo novo, e o 

acendimento do Círio Pascal, a escuridão é rompida e iluminada pela Luz do Cristo 

ressuscitado, coluna luminosa, sol nascente que nos veio visitar.254 A alegria da 
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proclamação da Páscoa abre os ouvidos e o coração do povo reunido para escutar 

e meditar as maravilhas que Deus realizou  desde o início pelo seu povo, que 

confiou em sua Palavra e sua promessa (liturgia da Palavra – segunda parte da 

vigília). E então se chega ao tão esperado momento onde os eleitos receberão os 

primeiros sacramentos da Igreja.  

 

 

2.2.3.2. Celebração do Batismo 

 

 

O primeiro sacramento a ser recebido é o Batismo, que tem a seguinte 

estrutura e sequencia ritual:  

 
 
 Apresentação dos eleitos e exortação de quem preside 
 Ladainha 
 Oração sobre a água 
 Renúncia  
 Unção 
 Profissão de fé 
 Banho Batismal  
Ritos complementares  
 Unção depois do Batismo 
 Veste batismal  
 Entrega da luz

255
  

 

Depois da homilia, os eleitos são apresentados pelos padrinhos e madrinhas 

à Igreja reunida e se colocam com eles ao redor da fonte batismal.256 Então, quem 

preside exorta os fiéis a acompanharem com suas preces, os que pedem o batismo 

e a seguir, todos entoam a ladainha invocando o nome dos santos e pedindo o 

auxílio aos eleitos: “Para que vos digneis dar nova vida a estes eleitos que 

chamastes ao Batismo, ouvi-nos Senhor”.257 A súplica dirigida aos santos pela 

oração litânica quer, antes de tudo, exprimir a fé da Igreja terrestre na comunhão 

com a Igreja celeste, manifestando o mistério da comunhão daqueles que estão em 

Cristo.258 
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No momento solene em que a Igreja vive o mistério da própria maternidade, 
recolhe-se em comunhão espiritual com todos os seus membros, para pedir 
misericórdia e a potência divina. Os santos são invocados na celebração 
dos sacramentos pascais porque se tornam modelos de vida evangélica 
para aqueles que estão para ser definitivamente inseridos no mistério de 
Cristo.

259
  

 

A ladainha é concluída com uma oração. Em seguida procede-se a benção 

sobre a água. A oração de benção é riquíssima em teologia e cheia de significados, 

portanto vamos nos ater um pouco mais a ela e ao rito da benção. A oração tem a 

seguinte estrutura: prólogo, anamnese da obra de Deus Pai manifestada em seis 

momentos (a água da criação, a água do dilúvio, a água do mar Vermelho, a água 

do Jordão, a água do lado aberto de Cristo transpassado na cruz, a água do 

batismo), epiclese e intercessões por intermédio do Filho de Deus.260 

O prólogo anuncia que, por meio de sinais sacramentais, Deus realiza 

maravilhas por seu povo: “Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos realizais 

Maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água 

para fazer-nos conhecer a graça do Batismo”.261 Fica claro neste trecho da oração 

não só os benefícios espirituais, mas também a importância dos símbolos e dos 

ritos, devem ser realizados de verdade, com dignidade, expressando o que 

significam. Não se pode fazer de conta. Neste sentido, a simbologia da água 

cumpre um papel fundamental na comunicação sacramental e é a principal 

exigência para se administrar esse sacramento, por isso é de suma importância 

aprofundar mais sobre esse elemento natural, como veremos mais adiante.  

Como dito no prólogo da oração de benção, a água foi utilizada por Deus ao 

longo da história para comunicar ao homem a sua graça e salvação. A anamnese 

da oração recorda seis pontos importantes desta ação, três do Antigo Testamento e 

três do Novo Testamento. Vejamos cada um deles:  

Criação: “Já na origem do mundo vosso espírito pairava sobre as águas para que 

elas concebessem a força de santificar”.262 “Parafraseia-se o livro do Gênesis (1,2) 
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para mostrar que da água – criatura de Deus -, pela ação do espírito, pudera surgir 

a vida”.263  

As águas primordiais são vistas pelo autor sacro como ambiente natural 
em que começa a existir a vida. Graças às ordens de Deus, às águas são 
fecundadas e produzem a vida [...]. Frequentemente, os Padres da Igreja 
relacionam essas águas primordiais com as águas do batismo, como novo 
ambiente de vida e criação. [...] E o mesmo Espírito de Deus, que suscita a 
primeira criação, “pousa” sobre Maria para suscitar nela o primogênito da 
nova criação, e age nas águas batismais para suscitar o “homem novo”, 
recriado à imagem e semelhança de Deus, na justiça e na santidade. A 
água e o Espírito são os dois fatores constitutivos do batismo.

264
  

 

Dilúvio265: “Nas próprias águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova 

humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a 

santidade”.266 “A água foi instrumento de castigo e purificação da humanidade 

pecadora, ao mesmo tempo em que dava lugar a uma aliança renovada entre Deus 

e o restante da humanidade salva, a família de Noé”.267  

 
O batismo, neste caso, é considerado a introdução do homem no dilúvio 
universal, que é o Mistério Pascal de Cristo, para começar a viver, “salvo na 
esperança” (Rm 8,24), na Igreja – arca de salvação – “o céu novo e a terra 
nova em que a justiça tem sua morada (2Pd 3,13).

268
 

 

  
Mar Vermelho: “Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar Vermelho a pé 

enxuto para que, livre da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do 

Batismo”.269 A oração evoca a passagem do mar Vermelho270, quando Moisés o 

atravessa com o povo. “Esse acontecimento constitui uma representação da nova 

travessia dos crentes em meio às águas batismais. Também aqui a água exerce um 

papel particular: é sinal de salvação para os hebreus (Ex 14,22)”.271 “O povo de 

Israel que passou através do mar é imagem da Igreja, ou seja, da comunidade dos 
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batizados a serviço de Deus na adoração em espírito e verdade”.272 Ambrósio de 

Milão faz um paralelo entre a passagem do Mar e o Batismo:  

 
Contudo, os judeus que atravessaram, morreram todos no deserto. Ao 
contrário, quem passa por essa fonte, isto é, das coisas terrenas para as 
celestes – aqui há de fato uma passagem, portanto uma páscoa, isto é, sua 
passagem, passagem do pecado para a vida, da culpa para a graça, da 
impureza para a santificação (cf. Jo 6,49.59) – aquele que passa por esta 
fonte não morre, mas ressuscita.

273  
 

Batismo de Jesus: “Vosso Filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido 

pelo Espírito Santo”.274 Jesus, ao ser batizado por João no rio Jordão,  ungido pelo 

Espírito de Deus para sua missão, manifesta o mistério do novo Batismo, “como diz 

o rito da aspersão dominical, ‘quando Cristo desceu à água no Jordão, renovastes 

nossa natureza pecadora no banho do novo nascimento”.275  

Lado de Cristo transpassado na Cruz: “Pendente da cruz, do seu coração aberto 

pela lança fez correr sangue e água”.276  O lado aberto de Cristo morto na cruz 

também evoca a nossa imersão batismal na paixão e morte do Senhor. Do seio de 

Jesus elevado e glorificado no mistério da morte e ressurreição, flui a água viva, 

símbolo do dom do Espírito Santo. O batismo confere aos fiéis o dom do Espírito 

Santo e os tornam portadores e templos do Espírito.277  

Mandato Batismal de Jesus: “Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: ‘Ide, 

fazei meus discípulos todos os povos, e batizai-os em nome do Pai, e do Filho, e do 

Espírito Santo”.278 O Cristo ressuscitado em suas últimas instruções, envia os 

discípulos a propagarem a Boa Nova e a incorporarem a Igreja, pela regeneração 

do banho batismal àqueles que tivessem aderido ao Evangelho anunciado.279  

 
Com as anamneses anteriores, evocam-se as ações mediante as quais 
Deus preparou a água, sua criatura, para ser sinal da graça batismal. Agora 
pode ela assumir a ordem explícita de Cristo, que confia aos apóstolos e a 
seus sucessores a missão de pregar e batizar. O sacramento do batismo, 
no sinal da água, apresenta-se assim como conclusão das anamneses.

280
 

                                                 
272

 MUÑOS, Héctor, O. P. O Batismo. In. Manual de Liturgia. Os sacramentos: sinais do mistério 
pascal. Vol. III., op. cit., p. 58. 
273

 AMBROISO DE MILÃO. Patrística. v.5., op. cit., p. 34.       
274

 RICA, n. 215.  
275

 ALDAZÁBAL, José. Gestos e Símbolos., op. cit., p. 159. 
276

 RICA, n. 215. 
277

 MUÑOS, Héctor, O. P. O Batismo. In. Manual de Liturgia. Os sacramentos: sinais do mistério 
pascal. Vol. III., op. cit., pp. 58-59. 
278

 RICA, n. 215. 
279

 MUÑOS, Héctor, O. P. O Batismo. In. Manual de Liturgia. Os sacramentos: sinais do mistério 
pascal. Vol. III., op. cit., p. 59. 
280

 Ibid.  



79 

 

 

Após desenvolver uma bela catequese sobre a água e recordar a ação de 

Deus ao longo da história, o texto passa a parte epiclética, unindo-se à parte 

anamnética em estreita relação. “Pede-se a Deus, como parte da mesma benção 

sobre a água, que realize também hoje toda a riqueza de purificação e renascimento 

vital”.281   

Olhai agora, ó Pai, a vossa Igreja, e fazei brotar para ela a água do 
Batismo. Que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de 
que o homem e mulher; criados à vossa imagem, sejam lavados da antiga 
culpa pelo Batismo e renasçam pela água e pelo Espírito Santo para uma 
vida nova. 

 
Quem preside, se for oportuno, mergulha o círio pascal na água uma ou 
três vezes (ou apenas toca na água com a mão), dizendo:  
 
Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água a força 
do Espírito Santo.

282
  

 

Pode-se observar o paralelismo entre a oração e as anamneses do Antigo 

Testamento: “O homem ‘criado a imagem de Deus’ corresponde ao tema da criação; 

o homem ‘purificado de seus pecados’ evoca o tema do dilúvio; e o homem que 

‘renasce para a vida nova’ evoca o tema da passagem do mar vermelho”.283 Deus é 

o grande ator dos sacramentos, e a Ele se dirige o pedido de atualização: “esta 

Igreja que está reunida em oração, que vivenciou sua condição maternal, levando 

em seu seio aqueles que serão batizados, pede a Deus que atue agora, abrindo-

lhes a fonte batismal, para que ela (Igreja) possa exercer, por fim, a sua 

maternidade”.284 Recordamos aqui o belíssimo simbolismo da Igreja na qualidade de 

esposa de Cristo. A tradição enxergou a fonte batismal como útero da Mãe Igreja 

como se pode ler nos escritos do Séc. V do batistério Lateranense, atribuídos ao 

Papa São Sisto III (432-440): 

 
Aqui nasce um povo de nobre estirpe destinado ao Céu, que o 

Espírito gera nas águas fecundadas. 
A Mãe Igreja dá à luz na água, com um parto virginal os que 

concebeu por obra do Espírito divino. 
Esperai o reino dos céus, os renascidos nesta fonte: 

a vida feliz não acolhe os nascidos uma só vez. 
Aqui está a fonte da vida, que lava toda a terra, que tem o seu 

princípio nas chagas de Cristo. 
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Submerge-te, pecador, nesta corrente sagrada e purificadora, cujas 
ondas, a quem recebem envelhecido, devolverão renovado. 

Se queres ser inocente, lava-te nestas águas, tanto se te oprime o 
pecado herdado como o próprio. 

Nada separa já os que renasceram, feitos um por uma só fonte 
batismal, um só Espírito, uma só fé. 

A nenhum aterrorize o número ou a gravidade dos seus pecados: o 
que nasceu desta água viva será santo.

285
 

 

A simbologia de útero e esposa fica ainda mais visível ao observar a rubrica 

no corpo da oração que diz: “quem preside, se for oportuno, mergulha o círio pascal 

na água uma ou três vezes”.286 O círio pascal, símbolo de Cristo, torna-se um 

símbolo fálico, que mergulhado fecunda as águas do útero da mãe Igreja, sua 

esposa. Em algumas igrejas, encontramos a imagem da virgem Maria ao lado da 

fonte batismal, que transmite uma belíssima simbologia: Maria, o útero que gerou o 

Cristo e a fonte batismal, o útero que gera o cristão. O mesmo Espírito que 

fecundou o seio de Maria fecunda o seio da Igreja. Recorremos ainda à oração de 

bênção do batistério ou de uma nova fonte batismal que diz:  

 

...Enviai, Senhor, sobre esta água o sopro do vosso Espírito; a força divina 
pela qual a Virgem gerou o vosso Unigênito fecunde o seio da Igreja, vossa 
esposa, para que ela, ó Pai, gere para vós inúmeros filhos, e futuros 
habitantes do céu. Concedei, Senhor, aos nascituros desta fonte cumpram, 
por suas obras, o que com fé prometem, e manifestem em sua vida o que 
são por vossa graça...

287 
 

Na oração de benção da fonte, fica explícito o paralelo do Espírito que 

fecundou o seio de Maria e o mesmo Espírito que fecunda o seio da Igreja, a 

esposa que gera o cristão. Por fim, a oração de benção da água batismal se conclui 

com intercessões pela mediação do Filho de Deus: “E todos os que, pelo Batismo, 

forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com ele para a vida”.288 “Essas 

palavras expressam a graça batismal de acordo com o ensinamento de São Paulo 

(Rm 6,4-11; Cl 2,12)”.289  
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Como se pode ver, “a oração de benção da água batismal contém uma 

valiosa doutrina sobre o sacramento do batismo, sobre a identidade do Batizado”.290  

Após a consagração da água, encontra-se o rito de renúncia ao demônio e a 

profissão de fé, que formam um só rito.291 “O ritual apresenta uma tríplice renúncia e 

uma tríplice profissão de fé”.292 “A renúncia é a confissão da única fé batismal e 

reveste-se, por isso, de um caráter de proclamação da própria adesão a Cristo”.293 

Quem preside interroga todos os eleitos: Para viver na liberdade... para viver como 

irmãos... para seguir Jesus Cristo... renunciam ao pecado... a tudo que causa 

desunião... ao demônio...?294 As perguntas são uma afirmação de que “não temos 

nenhuma relação com as obras do demônio nem com a mentira, nem tampouco 

com o autor do engano. Pelo contrário, queremos crer em Deus Pai, Filho e 

Espírito”.295 Renunciando o demônio, o eleito professa solenemente sua fé, 

profissão está que sempre esteve no coração da liturgia batismal: “N., Crês em 

Deus Pai... Crês em Jesus Cristo... Crês no Espírito Santo...?”. A pergunta é feita 

nominalmente a cada eleito.296 A fé é condição pessoal necessária para o Batismo. 

Professar a fé publicamente na Trindade é resposta visível de aceitação pessoal da 

mensagem proclamada.297 “O Batismo é antes de tudo, o sinal daquela fé com a 

qual os seres humanos respondem ao Evangelho de Cristo, iluminados pela graça 

do Espírito Santo”.298  

 
Dessa maneira, “água” e “profissão de fé” operam a passagem do homem 
velho a Cristo-ressuscitado. Assim, renúncia ao demônio e profissão de fé 
nas três pessoas divinas formam um todo que integra o que denominamos 
“as promessas Batismais”.  Fizeram-nas nossos pais e padrinhos no 
batismo de crianças. Fizeram-nas pessoalmente os adultos em sua 
iniciação cristã. Nós a fazemos, ano após ano, na “mãe das vigílias”, 
quando na noite batismal, luminosa e iluminadora da Páscoa, as 
renovamos como povo de Batizados.
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“A experiência de fé chega à sua máxima significação no momento em que o 

eleito entra na água. Tal gesto está acompanhado da profissão de fé no Deus uno e 

trino”.300 Quem preside, batiza o eleito, dizendo: 

 

N., EU TE BATIZO EM NOME DO PAI, 

(mergulha o eleito ou derrama água pela primeira vez) 

E DO FILHO, 

(mergulha o eleito ou derrama água pela segunda vez) 

E DO ESPÍRITO SANTO.  

(mergulha o eleito ou derrama água pela terceira vez)
301

 

 

“A passagem pela água é o símbolo batismal básico: o batizando passa da 

esfera do pecado à vida nova, passa de não-povo a Povo de Deus, do pecado à 

graça”.302 O eleito é “mergulhado” em Cristo pelo banho batismal.303 O RICA chama 

este momento de “Banho Batismal”, pois apesar de apresentar duas maneiras 

válidas de se batizar, imersão ou efusão, o RICA insiste em que na primeira304 se 

compreende melhor o significado.  

 

A ablução, significando a mística participação na morte e ressurreição de 
Cristo, pela qual os que crêem em seu nome morrem para o pecado e 
ressurgem para a vida eterna, deve conservar toda a sua importância na 
celebração do Batismo. Escolha-se, portanto, o rito de imersão ou da 
infusão mais apropriado a cada caso, a fim de que, conforme as diferentes 
tradições e circunstâncias, se compreenda melhor que essa ablução não é 
um simples rito de purificação, mas o sacramento da união com Cristo.
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“O gesto central do Batismo não é a água: em nenhum sacramento o sinal é 

um elemento, mas sim uma ação. Aqui, é o banho de água”.306 O Catecismo da 

Igreja, ao tratar da mistagogia da celebração do batismo, diz: 

 

O Batismo propriamente dito, que significa e realiza a morte ao pecado e a 
entrada da vida da Santíssima Trindade por meio da configuração ao 
mistério pascal de Cristo. O Batismo é realizado da maneira mais 
significativa pela tríplice imersão na água batismal.

307
  

 

Para entender melhor a importância da imersão no batismo, é preciso 

compreender o simbolismo presente na água, e o porquê da escolha deste 

elemento para o primeiro sacramento. A água é um elemento natural, com um 

profundo e expressivo sentido antropológico universal: Sacia a sede, refresca, 

limpa, purifica, faz frutificar a terra. “A água é um símbolo que as diversas religiões 

empregam sobretudo para indicar a purificação: os indianos com seus banhos no 

Ganges, os egípcios no Nilo, os judeus no Jordão...”308 “Os banhos lustrais na 

entrada do templo ou no começo da oração são comuns nas várias civilizações e 

religiões, como, por exemplo, nos templos budistas e xintoístas, sobretudo do 

Japão”.309  Porém, 

 

esse aspecto purificador da água não é o mais importante dos que 
aparecem no Batismo Cristão – muito mais o é o aspecto do renascimento 
para a vida nova com Cristo -, mas também está presente, como sinal do 
perdão dos pecados, se for o caso de adultos, ou de limpeza da mancha 
original com que todos nascemos.

310  
 

Assim, é invocado o sentido negativo e positivo da água para o batismo 

cristão: a água que gera morte. Basta recordar as mortes causadas pelo 

afogamento, pela força violenta das enxurradas, tempestades e inundações. A 

causa dos deslizamentos e desmoronamentos.   

 
 
A imersão na água significa simbolicamente morte, desaparecimento, volta 
ao ponto zero da existência. Em perspectiva antropológica, a imersão 
equivale à morte pessoal; em perspectiva cósmica, à morte coletiva, ao 
dilúvio, catástrofe que destrói o mundo pelo retorno do oceano primordial.
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“Ser submerso na água e ser lavado por ela são atos que se integram ao 

simbolismo da sepultura e da purificação”.312 A água que destrói (sentido negativo) é 

antes de tudo origem e geradora da vida (sentido positivo). Todo ser vivo, inclusive 

o homem, brota da água: o liquido do útero materno, que faz brotar a semente, que 

mata a sede... “Por essa razão, vê-se no simbolismo religioso, principalmente no 

Batismo Cristão, essa dupla vertente de vida e morte, enfatizando, naturalmente, 

seu aspecto mais positivo de fonte de vida”.313 O homem mergulhado na água, 

morre para o pecado, para vida antiga e ressurge, renasce numa nova vida.  

 

 

 

O simbolismo aquático não se reduz, no entanto, a um desses dois polos: 
vida e/ou morte. Ele capta a relação entre ambos, a ambivalência da água, 
e vê na passagem pela água um gesto fundamental, originário no sentido 
mais próprio da palavra. A vida tem algo a ver com a morte. No fundo, a 
vida é o milagre de que os seres vivos escapem à morte, o cosmo vença o 
caos.

314  
 
 

 “Um elemento simples, universal, cósmico e humano: a água. Que possui, 

porém, grande transcendência tanto para a vida humano como para a expressão da 

salvação cristã”.315  
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Um símbolo comum, mas símbolo original para o cristão. Toda a história 
salvífica, todo o mistério do amor de Deus pelo homem atualiza-se e 
realiza-se por esse sinal, que ao mesmo tempo é purificação e morte, 
ressurreição e vida, seio materno e nascimento para a vida nova, princípio 
e meta da vida cristã.

316
  

 

 
Recorramos ainda, a mais um trecho da oração de bênção de batistério ou de 

uma nova fonte batismal no qual se pode visualizar de forma mais explicita, toda a 

simbologia da água e da fonte batismal: 

 

Ó Deus criador do mundo, pai de todos os seres, é nosso dever dar-vos 
graças por nos concederdes abrir com rito solene, esta fonte de salvação 
de vossa Igreja. Aqui se oferece um banho que torna puros, de uma 
candura nova, aqueles que a sordidez antiga do pecado recobrira; aqui a 
torrente lava os pecados e germina em virtudes novas; jorra uma fonte que 
emana do lado de Cristo, cujas águas matam a sede de vida eterna. Daqui, 
o facho da fé expande a luz, que afasta as trevas do coração e revela as 
coisas celestiais; aqui, os que crêem (sic.) se associam à morte de Cristo 
para ressurgirem com ele para uma vida nova.

317
 

 

 
Da oração, fica claro que o batismo é um banho e o batistério contempla uma 

fonte onde jorra água. Essa água que jorra, é uma água fecunda, que gera vida, 

pois nasce do lado aberto de Cristo. Jesus Cristo se serviu deste elemento natural 

para comunicar uma realidade mais profunda: a inserção no seu mistério de Morte e 

Vida . Nesse sentido, o mais indicado é que realmente, tivesse em nossos 

batistérios, uma fonte que jorrasse água em abundância ou mesmo uma piscina 

onde se pudesse batizar por imersão trazendo presente todo o simbolismo do 

batismo. Aliás, o próprio termo “batismo”, “batizar”, significa “imergir”, “submergir” e 

usado também, referindo-se à embarcação que afunda ou se faz afundar318. Um 

trecho das catequeses mistagógicas de Cirilo de Jerusalém faz uma síntese de todo 

simbolismo presente no batismo por imersão:   

 

Depois disto fostes conduzidos pela mão à santa piscina do divino batismo, 
como Cristo da cruz ao sepulcro que está à vossa frente. E cada qual foi 
perguntado se cria no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E 
fizestes a profissão salutar, e fostes imersos três vezes na água e em 
seguida emergistes, significando também com isto, simbolicamente, o 
sepultamento de três dias de Cristo. E assim como nosso Salvador passou 
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três dias e três noites no coração da terra, do mesmo modo vós, com a 
primeira imersão, imitastes o primeiro dia de Cristo na terra, e com a 
imersão, a noite. Como aquele que está na noite nada enxerga e ao 
contrário o que está no dia tudo enxerga na luz, assim vós na imersão, 
como na noite, nada enxergastes; mas na emersão, de novo vos 
encontrastes no dia. E no mesmo momento morrestes e nascestes. Esta 
água salutar tanto foi vosso sepulcro como vossa mãe. E o que Salomão 
disse em outras circunstâncias, sem dúvida, pode ser adaptado a vós: «Há 
tempo para nascer, e tempo para morrer». Mas para vós foi o inverso: 
tempo para morrer, e tempo para nascer. Um só tempo produziu ambos os 
efeitos e o vosso nascimento ocorre com vossa morte.

319
 

 

 

 Como se pode ver, o Batismo por imersão é a forma “ordinária” de se 

batizar, desde os inícios da Igreja, pois fica muito mais visível aos fiéis o que 

significa. Somente em casos extremos e de real necessidade, dever-se-ia batizar 

por efusão. Logo após o banho batismal, realizam-se os ritos complementares320: a 

entrega da veste batismal e a entrega da luz. Os neófitos que poderiam ter sido 

batizados com uma túnica bege ou de uma cor um pouco mais escura, ou ainda 

com roupa comum do dia-a-dia, retiram-se para um local à parte e retornam secos, 

onde receberão a veste batismal que poderá ser uma túnica branca. “Quem preside 

diz: N. e N., vocês nasceram de novo e se revestiram de Cristo. Recebam, portanto, 

a veste batismal, que devem levar sem mancha até a vida eterna, conservando a 

dignidade de filhos e filhas de Deus”.321 Os padrinhos ou as madrinhas revestem os 

recém-batizados com a veste batismal no momento em que o presidente diz: 

“recebam, portanto, a veste batismal”322.  

A origem deste rito remonta às palavras de Paulo aos Gálatas 3,27: “pois 

todos vós, que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo”. Bem cedo “os 

cristãos começaram a expressar através de um símbolo o que se afirmava como 

conteúdo. Assim, depois do Batismo os batizados vestiam uma túnica branca como 

sinal da nova vida recebida”323, da nova dignidade de pertencer ao Povo de Deus324. 

Teodoro de Mopsuéstia nos oferece o primeiro testemunho claro deste rito, por volta 

da metade do séc. IV: “Mal saiu da fonte, você pôs uma bela vestimenta de um 

branco puro. Esse é um sinal de brilhante esplendor diante do mundo e o modo de 
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vida a que simbolicamente você se integrou”325. “É expressão da nova criação, do 

ser humano que passou pela transfiguração pascal, do caráter nupcial da Igreja e da 

redenção escatológica (Ap 7,9ss.)”326. Enfim, “a veste branca é sinal da vida da 

ressurreição, da qual o neófito participa, e da inocência que agora deve distingui-lo. 

Assume um significado claramente escatológico, é sinal da ressurreição dos 

corpos”327.  A veste branca era usada pelos neófitos até a oitava da páscoa, de 

onde vem o nome octava in albis.  No final da oitava, o chamado domingo in albis, 

tinha lugar o depositio albarum, dia em que a neófitos depunham a túnica e 

tomavam lugar na assembleia dos fiéis. Usar a veste batismal por esse período é o 

sinal distintivo de seu novo nascimento perante a comunidade.328   

Em seguida, acontece a entrega da luz. Quem preside, toma o círio pascal, 

convida os padrinhos e madrinhas para se aproximarem e entregar a luz aos que 

renasceram pelo Batismo. Eles acendem uma vela no círio e entregam ao afilhado e 

quem preside diz: “Deus tornou vocês luz em Cristo. Caminhem sempre como filhos 

da luz, para que, perseverando na fé, possam ir ao encontro do Senhor com todos 

os Santos no reino celeste”329. O símbolo da “treva e da luz” é muito comum na 

Sagrada Escritura, tanto no Antigo Testamento330 quanto no Novo. De modo 

especial no NT, encontra-se fortemente o simbolismo da luz, relacionado com 

Cristo. “Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem” (Jo 1,9); “Eu sou a luz do 

mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida” (Jo 8,12). 

Os cristãos também foram chamados “filhos da luz” e a ser “luz do mundo” (Mt 5,14-

16; Ef 5,8).331  

 
Não é, portanto, estranho que a comunidade primitiva desse a Cristo 
ressuscitado o nome de “Sol da justiça”, ou chamasse o dia da Páscoa da 
ressurreição o “dia da luz, dia do sol” (Justino). Mais ainda, ao longo do ano 
litúrgico há uma noite que se destaca por esse simbolismo: a Vigília Pascal. 
Nela o povo congregado acende o fogo novo e do fogo novo se acende o 
círio pascal, símbolo da ressurreição, como nova criação de todas as 
coisas em Cristo. Por isso se canta “Ó luz glorioso...” [...] É justamente a 
Vigília Pascal o momento privilegiado para o Batismo, para a iniciação dos 
que seguiram o longo catecumenato. Por isso, desde antigamente 
começou-se a utilizar no Batismo o símbolo do círio, como símbolo da luz e 
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da visa, da ressurreição e da iluminação pascal da qual participam os 

recém-batizados. 
332 

 

A vela acesa no círio pascal pelos padrinhos e entregue aos neófitos, 

significa que toda luz procede de Cristo-luz e que essa luz deve crescer sem se 

apagar. “Em Cristo, os batizados são ‘a luz do mundo’ (Mt 5,14)”333. A própria 

palavra “neófito” significa “os recém-iluminados”. “O simbolismo da luz que derrota 

as trevas fez com que nos primeiros tempos o Batismo fosse chamado ‘iluminação’. 

A vigília pascal é, em sua integra, uma viva linguagem vinculada à luz”.334 Ainda a 

entrega da luz refere-se às lâmpadas acesas das virgens sábias (Mt 25,1-13), no 

qual somos chamados a sair ao encontro do Senhor que vem, com lâmpadas 

acessas, recorda ainda a vigilância e a espera do Reino.         

 “O batismo resulta ser, portanto, o início de uma iluminação que terá o seu 

cumprimento na luminosidade do Reino (Cf. Ap 22,5)”. Este sentido era bem 

expresso pelo costume de nossos antepassados de conservar a vela batismal e 

acendê-la nos momentos mais significativos da vida cristã: Os batizados, quando 

criança, acendiam novamente sua vela batismal na primeira Eucaristia e Crisma, 

acendiam no dia do matrimônio335 ou nas ordenações em seus três graus e ainda 

quando iriam receber o sacramento unção dos enfermos. A vela acesa ia se 

consumindo aos poucos, a cada etapa, símbolo de nossa vida cristã consumida por 

Cristo, e por fim apagava-se definitivamente no dia da Páscoa do batizado, que era 

velado336 e sepultado com a vela batismal nas mãos, símbolo e testemunha de uma 

vida consumida pela fé no Cristo. Com a entrega da luz, conclui-se o rito batismal, 

no qual todos os seus ritos e símbolos revelam que o Batismo 

  

é mistério cósmico de nova criação e de nova vida, de destruição do 
pecado e morte, para vir à luz uma nova criatura; de libertação da 
escravidão do demônio, para servir a Deus no culto; é mistério de 
santificação, de dom do Espírito Santo, de dedicação pessoal ao Pai, ao 
Filho e ao Espírito Santo.

337
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Assim, é fundamental compreender a importância mais uma vez da 

veracidade dos ritos para que com os símbolos neles comportados, revelem e 

comuniquem o que significam. Não se pode simplesmente “fazer de conta” que 

ungiu, que mergulhou, que revestiu. É preciso fazer o rito mesmo, ungir com 

abundância de óleo, para que o eleito se sinta de fato ungido. Faz-se necessário o 

mergulho, para que o eleito sinta a morte e a vida gerada pela água, sinta-se lavado 

no Sangue e água saídos do lado aberto de Cristo, que seja revestido com uma 

veste diferente daquela com a qual entrou, que carregue uma veste nova, limpa 

após o banho. Que os participantes da celebração vejam o que se está dizendo. 

Enfim só assim, toda dinâmica simbólico-ritual fará sentido aos presentes e iniciará 

nos mistérios o que deles participam. 

 

 
2.2.3.3. Celebração da Confirmação  

 
  

Terminados os ritos complementares do Batismo, poderá ser entoado um 

cântico. Em seguida realizam-se os ritos da Confirmação338 que poderá ser no 

presbitério ou no próprio batistério. Quem preside, após dirigir breves palavras aos 

neófitos sobre a Confirmação, une as mãos e convida a todos a rezarem para que 

Deus envie seu Santo Espírito sobre os confirmandos e depois de um tempo 

rezando em silêncio,339 impõe as mãos sobre eles dizendo: 

 

Deus todo-poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, pela água e 
pelo Espírito Santo, fizestes renascer estes vossos servos e servas, 
libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito; dai-lhes, 
Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e 
fortaleza, o espírito de ciência e piedade e enchei-os do espírito de vosso 
temor. Por Cristo, nosso Senhor.

340
  

 

 Os confirmandos se aproximam de quem preside com o seu padrinho ou 

madrinha, que colocando a mão direita sobre o ombro do afilhado, apresenta-o 

dizendo o seu nome. Quem preside, tendo mergulhado o dedo polegar no santo 

crisma, marca o confirmando com o óleo na fronte fazendo o sinal-da-cruz e 

                                                 
338
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340
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dizendo: “N., recebe, por este sinal, o Espírito Santo, o dom de Deus”. O confirmado 

responde amém e quem preside lhe deseja a paz: “A paz esteja contigo” e o 

confirmado responde: “E contigo também”.341 Como visto, a sequência dos ritos 

consta de duas importantes partes: a imposição das mãos e a unção no qual é 

conferido o sacramento da Confirmação. Diz a introdução do rito da confirmação: 

  

 
A imposição das mãos, feita sobre os confirmandos simultaneamente com 
a oração a Deus todo-poderoso, embora não seja indispensável para a 
válida administração do sacramento, deve ser considerada de grande 
importância para a integridade do rito e mais perfeita compreensão do 
sacramento.

342
 

 

 A imposição das mãos é um sinal tradicional na Sagrada Escritura343 e pode 

ter diversos significados: posse de algo, transmissão de força, poder ou benção. 

Coppens afirma que “A imposição das mãos é um rito antiquíssimo de benção e 

consagração que expressa a tomada de posse, por parte de Deus, de uma pessoa 

ou de uma coisa, e pela qual fica cheia do Espírito Santo”344. Assim, “pela imposição 

das mãos, feita sobre os confirmandos pelo bispo e os sacerdotes concelebrantes, 

reproduz-se o gesto bíblico de invocar o dom do Espírito Santo, numa forma 

adequada à compreensão do povo Cristão”345.  

 

A exortação que acompanha a imposição das mãos pede que o Espírito 
Santo fortaleça os crismandos com seus dons, consagre-os com sua unção 
espiritual e faça deles imagem perfeita de Jesus Cristo, a fim de darem 
testemunho de Cristo para edificação do seu corpo na fé e na caridade.  

 

Com o segundo gesto de traçar o sinal da cruz com o óleo do crisma na 

fronte do crismando, recorda-se o primeiro gesto de assinalação feito na admissão 

ao catecumenato. Aqui, a assinalação alcança sua perfeição com o crisma do 

Espírito Santo. “Completa-se o processo de regeneração do ser humano à imagem 

e semelhança do Pai”.346 “A unção com o crisma na fronte é o gesto sacramental 
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342
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central, para significar a doação do Espírito Santo como força para dar testemunho 

de Cristo na vida”.347  

“A palavra crisma é grega e denomina um unguento aromático, mistura de 

azeite e bálsamo adorante, com o qual se unge ou se massageia. Vem do verbo 

chrío (ungir), que deu origem ao termo Christós (o Ungido)”348, o mesmo que 

“Messias” em hebraico. O óleo do crisma é consagrado pelo bispo na Missa do 

Crisma na manhã da quinta feira da semana santa349. Diferentemente dos demais 

óleos (catecúmenos e enfermos), que podem ser bentos por um presbítero, o crisma 

é reservado apenas para o bispo, pois é utilizado precisamente nos três 

sacramentos que “imprimem caráter”: Batismo, Confirmação e Ordem. Significa, 

portanto que na unção com o crisma recebemos o Espírito com um dom indelével 

que nos marca. A oração com que o bispo consagra o crisma expressa bem seu 

simbolismo e sua eficácia. Vejamos o que diz Russo, sobre a estrutura da oração:  

 
 
A oração tem uma clara estrutura trinitária. Dirigida a Deus Pai, faz-se na 
primeira parte uma anamnesis da obra divina da criação e dos principais 
acontecimentos da história da salvação em relação com o óleo, fruto da 
oliveira: criação, dilúvio, unção de Aarão e unção de Jesus. Na parte 
central, a epiclética, invoca-se o Espírito Santo sobre o óleo para que este 
receba a bênção e se transforme no crisma, partícipe da força de Cristo. A 
parte epiclética começa com uma invocação ao Pai para que, pelo poder de 
Cristo, infunda a força do Espírito Santo no óleo e no bálsamo, e assim 
possa ser crisma, isto é, instrumento de participação com o Ungido, tal 
como se manifesta nos sacerdotes, nos reis, nos profetas e nos mártires.

350
  

 

Vale, portanto citar parte a epiclese da oração de consagração do crisma: 

 
 
...santifiqueis este óleo com a vossa bênção. Infundi-lhe a força do Espírito 
Santo, pelo poder de vosso Cristo, que deu o seu nome ao santo crisma, 
[...] Fazei que este óleo do crisma seja sacramento da perfeita salvação e 
vida para os que vão ser renovados nas águas do Batismo. [...] Para os que 
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 ALDAZÁBAL, José. Vocabulário Básico de Liturgia. São Paulo: Paulinas, 2013.  p. 107. 
348

 Ibid., pp. 106-107.  
349

 “A Missa do Crisma, presidida pelo bispo na Quinta-feira Santa ou em algum outro dia 
previamente estabelecido, próximo a Páscoa. Essa Missa do Crisma tem por finalidade expressar a 
unidade eclesial da diocese em torno de seu bispo. Mas pretende também salientar outro aspecto: os 
Sacramentos brotam da Páscoa.  A Páscoa quer constituir-se em novidade a cada ano: tudo começa 
de novo. Por isso, consagram-se ou se abençoam o crisma e os vários óleos, para a celebração 
sacramental de toda a diocese”. ALDAZÁBAL, José. Gestos e Símbolos. São Paulo: Loyola, 2005. p. 
97. 
350

 RUSSO, Roberto. Confirmação. In. Manual de Liturgia. Os sacramentos: sinais do mistério pascal. 
Vol. III., op. cit., pp. 87-88. 



92 

 

renascerem da água e do Espírito, seja crisma de salvação fazendo-os 
participantes da vida eterna e herdeiros da glória celeste.

351
 

 

O sentido simbólico da unção na Confirmação está voltado para a 

consagração e a incorporação a Cristo e a sua Igreja.  

 
 
O significado da unção, mais do que aos valores naturais do óleo, acha-se 
unido à história bíblica do óleo. O simbolismo da unção atinge seu auge na 
pessoa e na obra de Jesus Cristo, ungido de Deus, de cuja dignidade 
sacerdotal, profética e real a unção com o crisma leva os fiéis a 
participar.

352
  

  

 “Com a celebração do sacramento da confirmação, o cristão é plenamente 

inserido no Cristo ressuscitado. O óleo sela esse dom, torna-o visível”.353 Vale 

recordar ainda o bom perfume que exala do óleo, onde o cristão é chamado a ser, 

pelo bom odor das boas obras, testemunho da verdade e ainda “para Deus o bom 

odor de Cristo” (2Cor 2,15). Na Vigília Pascal, após o rito do Batismo e 

Confirmação, toda a assembleia de pé e com as velas acesas, renova as 

promessas batismais e é aspergida com água recordando o batismo, enquanto se 

entoa um hino ou salmo. Neste momento, os neobatizados são conduzidos ao seu 

lugar entre os fiéis. Terminada a aspersão, omitindo o Creio, prossegue-se a oração 

universal, onde os neófitos participam pela primeira vez.   

   

 

2.2.3.4. Celebração da Eucaristia 

 

 

 Por fim, dá-se início aos ritos da liturgia Eucarística, em que os neófitos  

participarão da grande prece da aliança e também pela primeira vez, se aproximar-

se-ão da mesa do Senhor, comungando do seu corpo e sangue.354  

 
 
A eucaristia, celebração plenária do mistério cristão, considera-se como o 
termo do caminho, a meta final, o cume da iniciação. A conexão e a relativa 
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sucessão têm, portanto, um fundamento histórico-salvífico e não são uma 
escolha arbitrária e desmotivada da Igreja. O fio condutor intrínseco dos 
três sacramentos é a ação progressiva do Espírito Santo.

355
  

 

“A participação na morte e ressurreição do Senhor e o dom do Espírito 

integram o neófito no povo sacerdotal, que oferece o sacrifício de Cristo”.356 Assim, 

os neófitos, com os olhos iluminados pela fé, pela primeira vez, incorporados à 

comunidade eclesial, reproduzem o único sacrifício, que de agora em diante, será o 

seu.  

 
O mistério pascal é o eixo da vida sacramental apresentado no batismo 
como configuração a Cristo e na eucaristia como participação no memorial 
eficaz da paixão-ressurreição-ascensão de Cristo. Aqueles que foram 
justificados pela cruz de Cristo, e por isso foram regenerados e receberam 
o selo espiritual para o aperfeiçoamento, unem-se à Igreja, estão 
capacitados para participar nos últimos e mais nobres mistérios. O povo 
sacerdotal – a Igreja reunida – acolhe os neófitos para oferecer o único 
sacrifício da Igreja, que, unidos a Cristo, serão ao mesmo tempo oferta e 
vítima.

357
 

 
 

Assim, é fundamental entender, mesmo que brevemente, a estrutura e 

dinâmica deste momento MEMORIAL de oferecer ao Pai o único e perfeito sacrifício 

e de receber o “Pão que alimenta e que dá vida, e o Vinho que nos salva e dá 

coragem”.358 Os textos bíblicos que relatam a instituição da eucaristia, na última 

ceia, narram que Jesus fez três gestos: Tomou o pão e o cálice com vinho; 

pronunciou a bênção; partiu o pão e o distribuiu aos apóstolos e passou o cálice 

para que dele bebessem. Assim, podemos fazer um paralelo entre a última ceia de 

Jesus e a estrutura da liturgia eucarística:  
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Ações/gestos de Jesus 
 

1. Tomou o pão/vinho 
 

2. Deu graças 
 

3. Partiu e deu aos seus discípulos 

Estrutura da Liturgia Eucarística 
 

1. Preparação das oferendas 
 

2. Prece Eucarística 
 

3. Rito da Comunhão 
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Vejamos de maneira bem sintética cada um destes três gestos dentro da 

celebração da eucaristia: A preparação das oferendas ou preparação dos dons é o 

momento em que o altar ou a mesa do Senhor é preparado, exprimindo que ali é o 

centro de toda a liturgia eucarística e a ele deve ser dirigida toda a atenção da 

assembleia. É conveniente que se faça uma procissão a partir do fundo da igreja 

com os dons do pão e do vinho os quais serão levados por alguns dos neófitos.359  

“No início da liturgia eucarística são levadas ao altar as oferendas que se 

converterão no Corpo e Sangue de Cristo”360. A procissão que antecede a prece 

eucarística não é ofertório, mas sim a sua preparação. Portanto, levam-se até ao 

altar o pão e o vinho que serão consagrados.  

 

Não oferecemos a Deus pão e vinho, mas sim o corpo e o sangue de Cristo 
como memorial da presença do sacrifício redentor ao qual se une o 
sacrifício da Igreja. O valor desse rito é mais funcional do que central. Não 
é o momento culminante da celebração, mas preparação necessária para 
tal momento. Uma preparação que, embora não tenha esse caráter, não 
deixa de ter importância e sentido.

361
 

 

Vale frisar que se leva aquilo que será utilizado no “ofertório”. Não há sentido 

levar na procissão das oferendas, aquele pão bonito comprado na padaria e nem 

aquela jarra, em que muitas vezes se coloca suco de uva artificial, para imitar o 

vinho. Para que levar isto, se não terão utilidade dentro da missa? Enfeite? Não! 

Tudo deve ser verdadeiro e ter uma utilidade para o rito. 

 
O segundo gesto de Jesus (“deu graças”) é expresso na prece eucarística. 
Trata-se de uma oração de ação de graças e de consagração. Por meio de 
sua recitação – que cabe ao presidente da celebração – toda a assembleia 
se une a Cristo no louvor das maravilhas de Deus e na oferenda do 
sacrifício.

362
  

 
 

Elementos estruturais da oração de ação de graças:  

 

Prefácio 
Aclamação ou Sanctus  
Primeira epiclese 
Relato da Instituição 
Anamneses ou memorial  
Ofertório  
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Intercessões e a recordação dos santos 
Doxologia final

363
 

 

A “Oração Eucarística” ou “Cânon” ou ainda “Anáfora” como é conhecida na 

grande tradição Litúrgica do Oriente, é uma grande “oração de Aliança” por ter uma 

estrutura semelhante aos tratados de aliança do Oriente Médio antigo e que 

serviram de inspiração para os textos bíblicos da aliança entre Deus e seu povo. 

Como todo tratado, supõe dois parceiros, duas partes, neste caso: Deus e o seu 

povo. Neste tratado é selado um pacto, um contrato da qual emanam deveres e 

direitos de ambas as partes. Porém na relação homem e Deus, a humanidade não 

pode fazer exigências e nem apresentar méritos diante de Deus. O discurso de 

aliança, da parte do homem só pode ser recordação da misericórdia divina e súplica 

humilde e confiante nas promessas da aliança. Neste sentido o homem inicia o 

discurso recordando os grandes feitos de Deus em favor de seu povo, sua fidelidade 

diante das infidelidades humanas e, recordando-o, louva, bendiz, dá graças a Deus 

por tanta bondade e misericórdia (Prefácio).  

 

Na impossibilidade de louvar a Deus como convém, a assembleia 
eucarística se une aos “profissionais” do louvor divino, aqueles que estão 
diante dele, face a face, louvando-o constantemente: os anjos e os santos. 
E convém recordar que santos são todos os que morreram na paz de 
Cristo; não apenas aqueles que a Igreja reconheceu como tais; e também 
estão incluídos aqueles que jamais tiveram oportunidade de assumir 
publicamente a opção cristã, mas viveram, de acordo com sua consciência, 
uma fé que só Deus conheceu (cf. OE IV). Na ação de graças se unem, 
pois, as duas assembleias: a da terra e a do céu num louvor unânime.

364
 

 

 
Baseado na sempre renovada fidelidade de Deus, ousa-lhe ainda apresentar-

lhe súplicas. Como ponto central súplica o Espírito Santo sobre as Espécies 

Eucarísticas (Epiclese de consagração). Em seguida “o sacerdote repete as 

palavras e os gestos de Cristo. Dessa maneira, torna-se presente o sacrifício que o 

próprio Cristo instituiu na última ceia, quando ofereceu seu corpo e seu sangue sob 

os sinais do pao e do vinho”.365  
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Para reforçar o pedido, o orante pode usar de um artifício literário: referir a 
atuação salvífica ou a promessa divina, em que se baseia sua súplica, 
citando o próprio texto bíblico, a Palavra de Deus. Do ponto de vista literário 
a citação é um embolismo (do grego tò émbolon = enxerto); do ponto de 
vista teológico, é o lugar teológico-escriturístico que dá força e fundamento 
ao pedido. A súplica não provém de uma opção arbitrária do orante, mas 
está no dinamismo da aliança: o pedido é motivado e garantido pela 
promessa de Deus.

366
 

 
 

Com o “tudo isso é mistério da fé!”367 a assembleia é convidada “a louvar o 

mistério da redenção que acaba de atualizar-se no pão e no vinho consagrados”. 

“Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, 

Senhor Jesus!”368, trata-se de uma aclamação memorial. Esta é uma das três 

fórmulas propostas pelo missal, e que foi reintroduzida pelo Concílio Ecumênico 

Vaticano II, cuja fonte está em 1 Cor 11, 26. Anunciamos a Morte do Senhor! 

Senhor: título divino dado a Jesus depois da Ressurreição, por isso: Proclamamos a 

Ressurreição! O mistério da fé, não é só acreditar que Jesus está presente nas 

espécies Eucarísticas, é muito mais que isso, é a certeza de que Deus enviou seu 

Filho ao mundo, que se encarnou no ceio de uma mulher, fez-se homem, morreu e 

ressuscitou para nos salvar e vai voltar em sua glória. Celebrar a Eucaristia, não é 

recordar a última ceia, é estar hoje aos pés da cruz e no jardim da ressurreição. É 

fazer memória, atualizar o único e eterno sacrifício.  

 

Não por uma razão arbitrária qualquer, mas baseada na ordem de Cristo a 
assembleia litúrgica ousa pedir ao Pai o envio do Espírito sobre os dons. A 
ordem de Jesus é concretamente fazer isto (o sinal do pão e do vinho) 
como memorial do mistério pascal de Cristo, sua morte e ressurreição. Por 
isso, o relato institucional atrai para junto de si a anamnese, com o 
oferecimento do memorial ao Pai. Relato e anamnese não se podem 
separar, porque esta simplesmente retoma aquele em pauta declaratória e 
ofertorial. Não só fazemos o memorial da morte e ressurreição do Senhor, 
mas o oferecemos ao Pai, seguindo a ordem de Jesus. Por isso, a 
anamnese está geralmente expressa, na tradição litúrgica mais antiga, 
numa frase secundária participial que afirma estarmos fazendo memória do 
mistério pascal, e numa frase principal oferecendo ao Pai o memorial que 
se está realizando: “Recordando, pois, a morte e ressurreição de vosso 
Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação” (OE 
II).

369
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É este o verdadeiro momento do ofertório. “Não oferecemos a Deus um 

sacrifício novo, nem distinto, mas o mesmo sacrifício de Cristo que se atualiza no 

memorial”.370 A epiclese sobre os dons, antes do relato da instituição, constitui uma 

unidade lógica com a epiclese sobre os comungantes, que se suplica o envio do 

Espírito para fazer da comunidade reunida, o corpo eclesial de Cristo. A súplica 

sobre os comungantes se prolonga e se explicita nas intercessões. Enquanto a 

súplica sobre os comungantes tinha presente apenas àqueles que agora participam 

da eucaristia, as intercessões estendem o pedido pela unidade do corpo eclesial de 

Cristo a todos os demais segmentos da Igreja (a Igreja hierárquica, a Igreja no 

mundo, a Igreja dos santos, a Igreja dos defuntos...) e dos quais convergem na 

grande aclamação de toda a assembleia: o “amém” como parte da grande 

doxologia. A doxologia é de quem preside e o amém, uma aclamação de todos os 

fiéis celebrantes.  

Durante as intercessões neste dia, em especial são mencionados os 

padrinhos e neófitos nas orações: “Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas 

(dizem os nomes dos padrinhos e das madrinhas) que apresentaram vossos 

escolhidos à graça do batismo...”; “Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos 

vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles 

que fizestes renascer pela água e o Espírito Santo, dando-lhes a remissão de todos 

os pecados, a fim de que os encontreis em nosso Senhor Jesus Cristo, e seus 

nomes sejam inscritos no livro da vida...”371 Nessa grande dinâmica da Prece 

Eucarística, temos, portanto, primeiramente, um discurso ascendete: nós 

(celebrantes) falamos a Deus pela boca do presidente através da Oração Eucristica 

e Deus ouvidos que escutam os louvores e clamores do seu povo, numa resposta 

descendente nos dá o “Pão do Céu” e nós celebrantes (fiéis), somos boca que 

recebe o Corpo e Sangue de Cristo (comunhão sacramental). Dinâmica que pode 

ser mais bem visualizada pelo esquema que Cesare Giraudo apresenta:372  
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Com a oração do Pai-nosso, dá-se inicio o rito da comunhão, onde os 

neófitos constituídos Filhos de Deus, são convidados a recitar a oração do Senhor 

em torno do altar.  “A assembleia reunida ao redor da mesa do Senhor manifesta 

sua total perteça ao Pai, como fez o Filho, a quem se unirá em comunhão”.373 Assim 

explicita Cirilo de Jerusalém no início de sua explicação sobre o “Pai-nosso”: 

 
Tu dizes aquela oração que o Salvador transmitiu aos discípulos, atribuindo 
a Deus, com pura consciência, o nome de Pai e dizes: “Pai nosso, que 
estás nos céus”. Ó incomensurável benignidade de Deus! Aos que o tinham 
abandonado e jaziam em extremos males, é concedido o perdão dos males 
e a participação da graça, a ponto de ser invocado como Pai. Pai nosso 
que estás nos céus. Os céus poderiam bem ser os que portam a imagem 
do celestial, nos quais Deus habita e vive.

374
 

 
 

Em seguida, por meio da oração de quem preside, implora-se a paz e a 

unidade para a Igreja e para toda a humanidade. Num gesto siginificativo da 

fraternidade, no rito da paz, os fiéis se saúdam. Aqui, deveríamos resgatar o 

costume do “Ósculo”, o beijo santo, no qual reconhecemos e saudamos o Cristo 

presente no irmão. Enfim, é entoado o hino do Cordeiro de Deus, enquanto se 

realizam a fração do pão e a imissão375. A fração do pão, em nossa Eucaristia, tem 
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origem na “ceia judaica, principalmente a pascal que começava com um pequeno 

rito: o pai de família partia o pão para reparti-lo entre todos, enquanto começava 

uma oração de bênção a Deus”.376 Realizado por Cristo na última ceia, o gesto de 

partir o pão, é tão significativo, que deu nome a toda ação eucarística na época 

apostólica:377 “No primeiro dia da semana, estando todos reunidos para a fração do 

pão...” (At 20,7).378       

 
O gesto reproduz a ação de Cristo na última ceia e significa que nós, sendo 
muitos, pela comunhão de um mesmo pão de vida, que é Cristo, nos 
tornamos um único corpo (cf. 1Cor 10,17). Essa é a razão pela qual esse 
gesto não deve ser feito durante a consagração do pão, mas reservado 
para este momento da sua fração. Partir e compartilhar Cristo é sinal de 
amor e caridade.

379
 

 

Em virtude do sinal, convém que o presidente possa de fato partir o pão em 

várias partes e distribuí-lo ao máximo de fiéis possível.380 “Eles o reconheceram ao 

partir o pão”381. Este gesto  fez com que os discípulos de Emaús recossecerem o 

Ressuscitado. Vale lembrar o que a Instrução Geral do Missal Romano diz sobre o 

pão: “A verdade do sinal exige que a matéria da Celebração eucarística pareça 

realmente um alimento”.382 Sim, alimento!  

 

O gesto sacramental mais importante da comunidade cristã é o comer e 
beber. Não é de se admirar que Cristo o tenha escolhido como o melhor 
símbolo da salvação que nos quer comunicar: que comamos pão e 
bebamos vinho juntos, com a convicção de que, por meio deles, ele se nos 
dá a si próprio.

383
 

 

Em diversas religiões, encontram-se comidas sagradas, mas em nenhuma 

delas, dá-se tanta ênfase ao comer e beber como no cristianismo. Na Bíblia, 

aparecem 400 passagens com referência ao pão e 443 vezes referem-se ao 

vinho.384 Encontramos um forte simbolismo no pão e no vinho, no comer e no beber. 

É um simbolismo antes de tudo humano. Cristo os escolhe por sua eficácia 
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expressiva e acessível em nivel antropológico: Primeiro, por ser um alimento; a 

comida é fonte de vida, todos necessitam de se alimentar para sobreviverem. Com 

isso, Jesus enfatiza que ele é o nosso verdadeiro alimento, que só podemos viver 

se o comermos e o bebermos. Em segundo, fazem-nos ver a relação do homem 

com a natureza; são elementos da terra, dom da criação. A esse dom da terra, 

acrecenta-se o esforço e o trabalho do homem.385 Recordemos as palavras ditas por 

quem preside durante a preparação da mesa: “Bendito sejais, Senhor Deus do 

universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho 

humano...” “Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos de 

vossa bondade, fruto da vidreira e do trabalho humano...”386. E ainda, uma 

conotação evidente de unidade e amizade, que gera felicidade; Comer em grupo, 

com amigos, família, sempre foi um gesto simbólico expressivo de solidariedade, 

amizade, pois produz um ambiente de conversação, comunicação interpessoal, 

reconciliação.   

 

Por isso, muito antes se fale da Eucaristia, ou que se exija da comunidade 
cristã que a celebra uma fraternidade crescente, já Cristo, nas páginas do 
Evangelho, utiliza com frequência a linguagem dessas comidas em comum. 
Às vezes, senta-se à mesa em casa de amigos (Lázaro, Mateus), outras 
em casa de fariseus (Simão), mas tambéms em casa dos pecadores, aos 
quais quer transmitir sua palavra de salvação (Zaqueu).

387
  

 
 

Cristo ainda falou do grão de trigo que precisa morrer ao cair na terra para 

que se produza a espiga... falava de si mesmo, que morreu para nos dar a vida. “Eu 

sou o pão da vida” (Jo 6,35). Ainda a Didaque faz mensão ao trigo e ao pão como 

símbolo da unidade da comunidade: “da mesma maneira como este pão quebrado 

primeiro fôra semeado sôbre as colinas e depois recolhido para tornar-se um, assim 

das extremidades da terra seja unida a ti tua igreja (assembléia) em teu reino”.388 O 

pão é resultado da união de muitos grãos, como o vinho de muitos cachos de uva, 

assim a Igreja, a partir da diversidade de pessoas espalhadas no mundo, reunidas 

formam a comunidade eclesial.389 O vinho, além da bebida símbolo da alegria, 

“pode também lembrar o sangue (denomina-se o vinho ‘o sangue rubro da uva’: Dt 
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31,14) e por isso é sinal da dor e da tragédia: ‘Podeis beber a taça que eu vou 

beber?’ (Mt 20,22), ‘Pai, se quiseres afastar de mim essa taça...’ (Lc 22,42)”.390  

É belíssimo recordar o paralelo no qual se inicia o Antigo Testamento no livro 

do Gênesis391, com uma proibição “não comerás” tendo como consequencia a 

morte, e no Novo Testamento, a nova criação redimida, o mandato: “Tomai e comei” 

no qual a promessa do evangelho é o oposto: “Quem come a minha carne e bebe o 

meu sangue...” (Jo 6,54), tem a vida eterna.392 Assim, se possível neste dia em que 

os neófitos participarão pela primeira vez da mesa do Senhor, utilize-se pão azimo 

recém-feito e este possa exprimir ao ser partilhado, a veracidade do sinal, enquanto 

se canta o cordeiro de Deus que poderá ser repetido quantas vezes necessárias 

para acompanhar a fração do pão. A última vez se encerrá com as palavras “dá-nos 

a paz”. “O gesto da fração do pão manifestará com maior clareza, a força e a 

importância do sinal da unidade de todos num único pão, e desse sinal da caridade, 

porque este único pão é distribuído entre os irmãos”.393     

Antes da comunhão, quem preside poderá falar brevemente aos recém-

batizados sobre a importância desse mistério, ápice da iniciação e o centro de toda 

a vida cristã. Convém que os neófitos, padrinhos e madrinhas, bem como toda a 

assembleia comunguem sob as duas espécies,394 cumprindo o mandato do Senhor: 

Comam do pão e bebam do cálice!395 “Comunhão significa a união das pessoas 

com Cristo ou com Deus, ou com a comunidade eclesial, ou com a ‘comunhão dos 

Santos’, numa perspectiva mais ampla”396, vem da palavra latina communio (ação 

de unir, de associar e participar), corresponde à palavra grega koinomia. Do ponto 

de vista eucarístico,  

 
a comunhão com o corpo e o sangue do Senhor é participação no sacrifício 
que está sendo celebrado. Essa comunhão significa e realiza a 
incorporação a Cristo e a Igreja. Eis o motivo pelo qual se recomenda que 
os fiéis comunguem com hóstias consagradas na própria celebração.

397
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É muito recomendável que os fiéis, recebam o Corpo do Senhor em hóstias 
consagradas na mesma Missa e participem do cálice nos casos previstos, 
para que, também através dos sinais, a comunhão se manifeste mais 
claramente como participação no Sacrifício celebrado.

398
  

 

“A comunhão é a participação plena no sacrifício, uma vez que o sacrifício foi 

instituído em forma de comida e somente quem come pode dizer que participou 

plenamente no sacrifício”.  “O que se anunciava na fração do pão chega a seu ponto 

culminante na comunhão. Sinal mais exprecivo e realizador da união dos diversos 

membros entre si pela união de todos em Cristo Jesus”.399 Sobre o memento da 

comunhão, assim escreve Cirilo de Jerusalem:  

 

Ao te aproximares [da comunhão], não vás com as palmas das mãos 
estendidas, nem com os dedos separados; mas faze com a mão esquerda 
um trono para a direita como quem deve receber um Rei e no côncavo da 
mão espalmada recebe o corpo de Cristo, dizendo: “Amém”. Com 
segurança, então, santificando teus olhos pelo contato do corpo sagrado, 
toma-o e cuida de nada se perder. Pois se algo perderes é como se 
tivesses perdido um dos próprios membros. Dize-me, se alguém te 
oferecesse lâminas de ouro, não as guardarias com toda segurança, 
cuidando que nada delas se perdesse e fosses prejudicado? Não cuidarás, 
pois, com muito mais segurança de um objeto mais precioso que ouro e 
pedras preciosas, para dele não perderes uma migalha sequer? 
 Depois de teres comungado o corpo de Cristo, aproxima-te também do 
cálice do seu sangue. Não estendas as mãos, mas inclinando-te, e num 
gesto de adoração e respeito, dize “amém”. Santifica-te também tomando o 
sangue de Cristo.

400
 

                                            

A eucaristia é, portanto, Memorial da morte e ressurreição do Senhor sob o 

sinal do pão e do vinho dados em refeição, em ação de graças e súplica, que 

recebido pelos fiéis, “converte-se na expressão mais privilegiada, autêntica, 

concreta e visível da comunidade interna da Igreja com Cristo e, ao mesmo tempo, 

vem a ser o lugar mais eficaz e realizador de tal unidade”.401 Os neófitos, assim se 

encontrarão com Cristo na Eucaristia pela primeira vez, e no silêncio do coração, 

farão uma experiência mística profunda e transformadora. 

Cada sacramento recebido, corresponde a um tempo de graça na vida dos 

neófitos, “uma forma de manifestação da presença do Senhor na vida do cristão, 

uma situação que mostra a atuação de Deus por Cristo em seu Espírito criando vida 
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nova e chamando à novidade de vida”.402 Com os três sacramentos da iniciação, 

encerra-se assim, mais uma etapa do processo catecumenal e inicia-se o último 

tempo, o da “Mistagogia”, no qual irão obter “conhecimento mais completo e 

frutuoso dos ‘mistérios’ através das novas explanações e sobretudo da experiência 

dos sacramentos recebidos”.403  

  

  

2.2.4. Tempo da Mistagogia  
 
 

 No primeiro capítulo, já explicitamos o significado mais amplo do termo 

“mistagogia” e de modo especial, a prática dos santos padres no catecumenato da 

Igreja primitiva, com as catequeses mistagógicas, em que partiam dos ritos 

sacramentais vividos pelos neófitos e da Sagrada Escritura, transmitiam-lhes os 

códigos para compreensão da fé, vivenciada nos sacramentos da iniciação.404 No 

RICA, o tempo da “mistagogia” resgata a prática da Igreja primitiva, porém por ser 

um momento mais catequético que litúrgico, não traça um esquema ou pedagogia 

específico. “A Igreja dedica um tempo especial para o aprofundamento, a 

inteligência do mistério experimentado na vigília pascal que se prolonga até 

pentecostes”.405 Esta catequese tem por objetivo estimular os neófitos a assumir 

uma forma de vida em conformidade com os ritos pelos quais passaram, além de 

animá-los a perseverarem no seguimento de Cristo, vencendo os obstáculos do 

caminho cristão.406   

 
A mistagogia desenvolve uma teologia a partir da riqueza do evento 
sacramental da iniciação, apresenta as implicações e desdobramentos que 
os simbolismos dos ritos e gestos e da Palavra são capazes de comunicar 
e expressar para a transformação da vida do fiel em Cristo e no Espírito. 
Essa teologia conduz-nos diretamente à espiritualidade cristã, pois 
estabelece novo sentido no relacionamento com o próximo na Igreja e no 
mundo. A teologia mistagógica da iniciação faz-nos ver até que ponto a 
ética cristã está fundamentada nesses sacramentos.

407
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Sartore distingue três elementos no método mistagógico de grande valia 

ainda em nossos tempos: “A valorização dos ‘sinais’ (gestos, palavras) logo que 

experimentados; a interpretação dos ritos à luz da Bíblia, na perspectiva da história 

da salvação; a abertura ao compromisso cristão e eclesial, expressão da nova vida 

em Cristo”.408  O RICA diz que neste tempo “obtém-se conhecimento mais complexo 

e frutuoso dos ‘mistérios’ através das novas explanações e sobretudo da 

experiência dos sacramentos recebidos”.409 Além de engajados na comunidade e 

progredirem no conhecimento mais profundo do mistério pascal e na sua vivência 

cada vez maior, quer por meio da meditação do Evangelho e pela participação da 

Eucaristia, quer pela prática da caridade.410  

Neste tempo, ainda o Ritual diz que devem ser assegurados os primeiros 

passos dos neófitos na vida cristã, com atenção e amizade dos padrinhos e 

comunidade. Durante todo tempo pascal, ocupam lugar especial nas celebrações 

dominicais, onde serão lidas e refletidas as leituras do ciclo A, além de lembrados 

se oportunamente na homilia e na oração dos fiéis.411 “O ingresso na realidade 

sacramental cristã encontrará o seu acabamento neste tempo dedicado à 

mistagogia”.412 O RICA recomenda que seja realizada uma celebração próxima à 

solenidade de Pentecostes, encerrando este último tempo do processo 

catecumenal, inclusive com festividades externas, além de incentivar a 

comemoração do primeiro aniversário de batismo.  

 

 

2.3. A comunicação simbólico-ritual 

 

 

 Como observado, todas as celebrações que constam no processo de 

iniciação proposto pelo RICA, têm um sentido e significado muito além do momento 

da celebração. A partir do visível, ritos e símbolos, comunica-se uma realidade 

invisível escondida em cada gesto, ação, palavra ou elemento. Esta comunicação é 
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feita de forma gradativa, em que um rito e símbolo vão "puxando” o outro. Porém, 

todas as celebrações, para que de fato se tornem um momento de mistagogia 

devem ser bem preparadas e celebradas. Que triste seria um rito de batismo sem 

imersão? Ou um momento de entrega da veste, sem veste e sem vestir? Para existir 

uma catequese mistagógica é preciso primeiro, conscientizar e iniciar aqueles que 

cuidam, preparam e presidem as celebrações dos sacramentos e sacramentais, 

para que as celebrações não sejam mero cumprimento de um rito, mas 

verdadeiramente celebração do mistério de Cristo, em que os sinais sensíveis 

atinjam a sensibilidade a partir da corporeidade413 e revelem o invisível presente.  

 Só assim, a liturgia com sua linguagem ritual expressa simbolicamente nas 

ações de Deus realizadas na história, comunicar-se-á de maneira eficaz e revelará o 

seu sentido e significado preservado e repetido ao longo da história, e que nos 

permite ‘voltar’ até estes acontecimentos e deles participar, deixando que 

transformem nossa vida.414 Nesse sentido, fundamenta-se a busca de uma iniciação 

cristã, que eduque para uma sensibilidade simbólico-ritual, que prepare os 

catecúmenos e neófitos para a celebração. É o que buscaremos propor no próximo 

capítulo.  
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3. Liturgia e Catequese: 
Proposta de adaptação do RICA na catequese infantil 

 
 
 
3.1. Integração catequese e liturgia 
  
 

 
 A relação e unidade entre catequese e liturgia, dada sua longa e sólida 

tradição, herdada do judaísmo consolidou-se pelos cristãos. No mandado de Jesus 

ao, despedir-se de seus discípulos e subir para junto do Pai: “Ide, portanto, e fazei 

que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e 

do Espírito Santo e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei” (Mt 28,19), 

encontramos esta estreita relação, pois só “se torna discípulo de Jesus na Igreja 

através da ação litúrgica do batismo e através da ação evangelizadora da 

catequese”.415  

 Como já visto, o catecumenato da Igreja nos primeiros séculos soube 

explorar bem essa relação e unidade perdida ao longo dos anos. Como já visto 

também, o Concílio Vaticano II, preocupado com a evangelização e a iniciação na fé 

dos cristãos, pediu uma verdadeira renovação no processo iniciático e uma unidade 

entre catequese e liturgia. Digamos que é preciso buscar uma conspiração entre 

catequese e liturgia: conspiração, palavra bonita de origens esquecidas como dizia 

Rubens Alves416: Conspirar, com-inspirar, respirar com alguém, junto. Nesse 

sentido,  

 
O vat. II afirmou repetidas vezes a função catequético-pedagógica da 
liturgia: ela é “a fonte primeira e indispensável, pela qual os fiéis podem 
atingir o autêntico espírito cristão”(SC 14); ela é “rica fonte de instrução 
para o povo fiel”(SC 33); “os sacramentos, como sinais, também têm a 
função de instruir” (SC 59); “procure-se também inculcar, por todos os 
modos, uma catequese mais diretamente litúrgica” (SC 35,3).

417
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 O Concílio recomenda, portanto, que a “catequese seja feita em continuidade 

com a liturgia” (SC 35). Muitos outros documentos da Igreja viram essa necessidade 

e retomaram este pedido: A exortação apostólica Catechesi Tradendae afirma que 

“a catequese é intrinsecamente ligada com toda a ação litúrgica e sacramental”.418 

O documento 26 da CNBB, Catequese Renovada afirma que “pela sua natureza de 

síntese e cume de toda a vida cristã, a Liturgia é fonte inesgotável de catequese”.419 

O Diretório Nacional de Catequese da CNBB, retoma, aprofunda e incentiva a 

concretização desta integração entre catequese e liturgia em diversos momentos 

concretos da vida.420 O documento de estudo sobre Iniciação a vida Cristã da CNBB 

afirma ainda que 

a catequese e liturgia se reforçam mutuamente no processo catecumenal. 
A catequese fornece meios para conhecer Jesus e viver a experiência 
pessoal de encontro com ele e aceitação de sua proposta, de seu ministério 
de salvação. A liturgia ajuda a guardar e assumir profundamente o que foi 
descoberto na caminhada.

421
  

 
 

Por fim, o Diretório Geral de Catequese alerta que muitas vezes que  

 
 
a praxe catequética apresenta uma ligação fraca e fragmentada com a 
liturgia: atenção limitada aos símbolos e ritos litúrgicos, pouca valorização 
das fontes, percursos catequéticos que pouco ou nada têm a ver com o ano 
litúrgico, presença marginal  de celebrações nos itinerários de catequese.

422
  

  
  
 

 Não pode haver uma catequese eficaz sem liturgia, tanto quanto participação 

litúrgica plena e consciente sem uma boa catequese. Catequese e liturgia têm esta 

importante missão de iniciar os fiéis no mistério da fé. O DNC diz que o RICA é o 

melhor exemplo desta unidade e o modelo inspirador, que deve ser reconhecido e 

valorizado. Assim, tendo como base o RICA, a tradição catecumenal dos Santos 

Padres, o atual contexto e realidade em que a Igreja de hoje está inserida, e a 

prática pastoral de catequistas e liturgistas espalhados pelas comunidades e 

dioceses, nossa pesquisa propõe um método catequético, que parte da experiência 

                                                 
418

 CT, n. 23.  
419

 CNBB. Catequese Renovada. Orientações e conteúdos. Doc. 26. São Paulo: Paulus, 1985. n. 89. 
p. 35. Cf. ainda os n. 136; 137; 224 a 228, do mesmo documento que expressam a unidade entre 
Catequese e Liturgia.  
420

 Cf. DNC, n. 115-122.  
421

 CNBB. Iniciação a Vida Cristã, op. cit., n. 92. p. 56.  
422

 DGC, n. 30.  



108 

 

já vivida pela Diocese de Barretos, através do subsídio de catequese “O 

Caminho”.423  

 

 

3.2. Em busca de uma catequese mistagógica  

 

 

 Tudo o que será exposto a seguir, busca fazer com que a catequese seja 

mistagógica, ou seja, que saia do campo puramente verbal, com explanações 

doutrinais e morais, a uma catequese que fomente a participação ativa, consciente e 

genuína nas ações litúrgicas, não simplesmente explicando o sentido das 

celebrações, mas também formando a mente dos fiéis para a oração, a gratidão, a 

penitência e reconciliação, a confiante oração, o espírito comunitário, e o correto 

sentido da linguagem simbólica, uma vez que tudo isso é necessário, a fim de que 

exista uma autêntica vida litúrgica.424 Porém, antes de aprofundarmos o sentido de 

uma catequese mistagógica e sua prática, é preciso esclarecer o uso do termo 

“mistagogia” aqui empregado.  

 Ao falarmos de catequese mistagógica, empregamos o sentido mais amplo 

do termo, como um método, e não apenas se referindo ao “tempo da mistagogia”, 

que era, como já vimos, um aprofundamento na explicação dos ritos litúrgicos dos 

sacramentos da iniciação, vivenciado pelos catecúmenos na Vigília Pascal. Antes 

da noite da Vigília, os catecúmenos nunca participaram de toda uma celebração 

eucarística, ou da celebração de outros sacramentos. Somente os iniciados e os 

fiéis podiam participar de todos os ritos. A disciplina dos arcani ou disciplina de sigilo 

empregado até então, exigia posteriormente a exposição das catequeses 

mistagógicas ou pós-batismal.425 O RICA preservou a antiga regra da disciplina dos 

arcani, recomendando que os catecúmenos, sejam despedidos antes do rito 

eucarístico426, e manteve o “tempo da mistagogia”. Ao adaptarmos o RICA à 

catequese infantil, e olhando para a realidade da Igreja hoje, é preciso observar que 

a maioria dos catequizandos já são batizados e boa parte dos não batizados já 

                                                 
423

 Cf. PARO, Thiago A. Faccini. O Caminho. 1ª; 2ª; 3ª e 4ª. etapas.  Petrópolis: Vozes, 2014-2015.  
424

 CONGREGAÇÃO para o Clero. Diretório Geral para a Catequese. São Paulo: Paulinas, 2009. n. 
85.   
425

 CHUPUNGCO, Anscar J. Inculturação Litúrgica., op.cit., p. 156.  
426

 Cf. RICA, n. 96-97; 150-151; 165-166; 172-173; 179-180.  
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“assistiu” a missa ou esteve presente na celebração de algum outro sacramento 

(batismo, crisma, matrimônio), além de muitas destas celebrações estarem na 

programação das redes de televisão e publicados nas redes sociais. Assim, a 

disciplina de sigilo, de guardar o “mistério”, perde todo o sentido.  

É preciso, no entanto, recuperar a mistagogia não enquanto um “tempo” 

simplesmente, mas como uma metodologia que deverá perpassar todo o itinerário 

do processo iniciático e ter sua culminância com o tempo da mistagogia preservado 

pelo RICA, aludindo de modo mais intenso à experiência anterior dos ritos vividos 

pelos catequizandos.427  Na prática, é preciso que os catequistas “elucidem como a 

Igreja vive sua fé quando celebra a liturgia. A Palavra de Deus, os textos 

eucológicos e os diferentes símbolos usados na liturgia oferecem aos catequistas 

material eminente e verdadeiramente valioso para a instrução”.428 Lubienska, em 

1959 ao escrever sobre uma proposta de educação para a ritualidade, reconhece a 

liturgia como método pedagógico ideal para ser utilizado por um sistema de 

educação mais integral, pois a liturgia integra todas as dimensões do ser humano.  

 
 
[...] método pedagógico no sentido estrito, a liturgia comporta todos os 
elementos essenciais constituintes de um sistema de educação coerente – 
um meio favorável ao recolhimento (a Igreja), uma disciplina muscular e 
sensorial (atividades e gestos) e uma cultura intelectual (leituras 
bíblicas).

429
 

  

 

Ao elaborar um itinerário catequético, tentaremos propor a cada encontro, 

uma sensibilização aos ritos e elementos utilizados nas ações litúrgicas. Por se 

tratar de uma catequese voltada a crianças e adolescentes, sugerimos iniciar por 

lhes apresentar nos encontros, dentro das temáticas refletidas, os elementos que 

constituem os vários símbolos. Por exemplo, o catequista pode começar falando da 

água, elemento natural, que gera vida e morte, a sua importância para o homem e 

para a natureza. Mostrar a importância de preservá-la, como criação de Deus. 

Posteriormente recorrer à literatura bíblica mostrando que Deus utilizou a água de 

diversas formas até a escolher como principal elemento para visualizar o Batismo. 

Assim, a água, o óleo, o fogo, a luz, as velas, as cinzas, os ramos, as flores, o pão e 

o vinho, tudo pode ser levado para os encontros de catequese. Também os gestos e 

                                                 
427

 CHUPUNGCO, Anscar J. Inculturação Litúrgica. op.cit., pp. 156-157.    
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uma sensibilização corporal devem ter seu lugar durante os encontros: O estar de 

pé, o sentar-se, o ajoelhar-se, a inclinação, o beijo, o lavar, a imposição ou o erguer 

das mãos, o olhar, o sentir, o cheirar, enfim todos os sentidos devem ser resgatados 

nos encontros.  

Ainda, alguns símbolos litúrgicos “menores” podem ser levados para os 

encontros de catequese: O catequista pode propor que os catequizandos 

confeccionem uma coroa do advento, explicando-lhes o seu significado e a cada 

encontro, durante a oração inicial, acender uma das velas durante as semanas do 

advento, isto lhes preparará para as celebrações dominicais deste tempo. O mesmo 

poderá acontecer com o círio pascal, que confeccionado pelos catequizandos e lhes 

explicado o sentido de cada letra e número, e posteriormente, abençoado e aceso 

na Vigília Pascal, tornar-se-á símbolo do Ressuscitado. O pão ázimo sovado pelos 

catequizandos, enchendo suas mãos de farinha, próximo à celebração da primeira 

eucaristia, dará mais sentido ao rito da comunhão.  

E por fim, para que as catequeses mistagógicas se tornem uma realidade e 

introduzam os catequizandos no mistério da fé celebrado, recorramos ao autor 

Boselli que, ao citar um trecho do livro do Êxodo, explica a mistagogia da ação 

litúrgica que deve acontecer hoje:  

 
 
Quando tiverdes entrado na terra de Iahweh vos dará, como ele disse, 
observareis este rito. Quando vosso filhos vos perguntarem: ‘Que rito é 
este?’, respondereis: ‘É o sacrifício da Páscoa para Iahweh, que passou 
adiante das casas dos israelitas no Egito, quando feriu os egípcios, mas 
livrou as nossas casas. (Ex 12,25-27) 

 

Durante a páscoa dos judeus, esta é a pergunta que o filho mais novo dirige 

ao pai de família que preside a liturgia: “Que rito é este?”.430    

 
 
Esta pergunta é parte integrante do próprio rito. Recordando o significado 
do rito pascal, o pai preserva o rito do constante perigo de perder a 
historicidade (sair da história). Esse relato impede que a liturgia se torne 
magia. Nada, de fato, se opõe à fé hebraico-cristã, quando à perda da sua 
historicidade, uma fé nas ações cumpridas por Deus na história. Isto 
também pode ocorrer quando o rito litúrgico é repetido sem se 
compreender o seu significado. “Que significa esse rito?” é  a pergunta que 
também a Igreja antiga ouviu dirigida por parte dos seus filhos mais jovens, 
os catecúmenos e os neófitos. A resposta são as catequeses mistagógicas 
dos Padres.

431
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Assim, ao trabalhar os sentidos e significados dos Sacramentos da Igreja, 

propõe-se partir do rito litúrgico de cada um, na lógica bíblica e da tradição dos 

Padres, levar os catequizandos a participarem da celebração dos Sacramentos e 

sacramentais e nas semanas seguintes desta experiência, partindo do rito 

vivenciado, explicar-lhes toda simbologia e significado daquela ação. Por exemplo, 

quão enriquecedor seria se os catequizandos pudessem com seus catequistas 

acompanharem o padre em uma visita a um enfermo ou idoso e ali participarem da 

celebração do Sacramento da Unção dos Enfermos, vendo a realidade do doente e 

as limitações da idade, e na prática entender a necessidade deste sacramento para 

a vida de quem o recebe. E durante os próximos encontros de catequese o 

catequista perguntar “que rito é este?” Entenderam o que o padre fez? Com que o 

padre ungiu o doente? Por que lhe impôs as mãos? Que oração ele fez?” Com 

certeza a catequese sobre este sacramento se encherá de sentido, e aquele 

momento lhes ficará guardado na mente e no coração.  

Ainda, os batizados na infância e não se recordam de seu batismo, puderem 

com seus catequistas, participarem de uma celebração batismal na comunidade. 

Depois, nos encontros seguintes, levarem para a catequese uma foto do dia do seu 

batizado e ali serem convidados a imaginar como foi este dia. E depois lhes serem 

perguntado: “Entenderam o que aconteceu neste dia? Quais ritos foram realizados? 

O porquê da água, da veste branca, da unção com o óleo?” e todos estes elementos 

estarem ali no encontro para ser sentido, olhado, cheirado e tocado. Para o 

sacramento da ordem, na impossibilidade de uma ordenação próxima, pensemos 

em quão rico seria selecionar trechos da gravação da ordenação diaconal e 

presbiteral dos padres da paróquia e eles mesmos contar aos catequizandos como 

foi este dia, o que sentiram.  

De maneira gradativa buscamos uma pedagogia e mistagógica que revalorize 

os símbolos e ritos, fazendo-os passar pela mente e o coração dos fiéis, e assim, 

conscientes, possam transformar nossas celebrações em momentos significativos e 

autênticos de encontro com o Mistério.   
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3.3. A proposta dos subsídios “O Caminho” e o contexto em que surgiu 

 

 

A proposta pedagógica e mistagógica que deu origem aos subsídios “O 

Caminho” é fruto de uma avaliação realizada em uma assembleia diocesana da 

Pastoral Bíblico-Catequética da Diocese de Barretos, realizada no ano de 2008, 

quando proposto como prioridade que a diocese tivesse um material de catequese 

próprio e que atendesse aos desafios da nova evangelização. A partir daí, formou-

se uma equipe que começou a pensar e elaborar, não só um novo material, mas um 

projeto de mudança e de construção de uma nova mentalidade de como se pensar 

e fazer catequese. Uma catequese mais celebrativa e experiencial, em que o 

catequizando pudesse fazer um encontro pessoal com Jesus Cristo, tendo uma fé 

amadurecida, inserido no seio da comunidade celebrante.   

A realidade revelada pela Assembleia Diocesana através dos depoimentos 

dos catequistas delegados de cada paróquia trouxe à tona as dificuldades, 

angústias e a necessidade de mudanças, entre as quais podemos citar: a relação 

com as famílias, em que se percebeu o pouco interesse e falta de apoio dos pais ou 

responsáveis; a grande maioria das famílias não tem um comprometimento eclesial; 

a maioria dos pais coloca os filhos na catequese em vista apenas dos sacramentos; 

fica nítido que os pais não tiveram uma Iniciação eficaz. Em relação aos 

catequizandos, a catequese desperta pouco interesse; as crianças estão cheias de 

atividades e cursos e a catequese fica em segundo plano; as crianças chegam à 

catequese com uma grande influência dos meios de comunicação e falta de valores. 

Quanto aos catequistas, percebe-se uma carência, são poucos diante da demanda 

existente de catequizandos; a maioria não tem consciência do ministério e serviço 

que prestam à Igreja; falta de investimento, cursos de formação e capacitação. As 

estruturas e ambientes para a catequese são caóticos em sua maioria; há pouco 

investimento na catequese por parte das dioceses, paróquias e comunidades; as 

salas de encontro, às vezes, parecem depósitos; falta de ambientes que favoreçam 

a realização dos encontros; inexistência de biblioteca para pesquisa e formação dos 

catequistas; pouco material didático adequado às realidades das diversas 

comunidades.  
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Além disso, percebeu-se a falta de uma pastoral de conjunto, onde todas as 

pastorais e comunidades se sintam responsáveis também pela iniciação cristã. 

Ainda foi nítida a preocupação com a grande massa de batizados e não 

evangelizados gerados pela Igreja nos últimos tempos; católicos que não sabem 

“abrir” a bíblia e muito menos, interpretá-la; o divórcio entre catequese e liturgia; o 

não conhecimento e vivência do Ano Litúrgico, dentre muitos outros elementos 

levantados pelos catequistas. Diante disso, foi eleita como uma das prioridades 

pastorais, a elaboração de um material próprio de catequese, que viesse de 

encontro à realidade e necessidades levantadas pela assembleia.  

Assim, uma equipe formada por padres, catequistas, pedagogos e psicólogos 

começou a pensar e elaborar um projeto, que viesse transformar e mudar toda uma 

estrutura de como pensar e fazer catequese, buscando uma completa 

transformação e mudança de mentalidade, colocando em prática a tão falada e 

sonhada “catequese renovada”. Viu-se que seria um projeto de longo prazo, pois 

não se teria condições de produzir os manuais e nem formar todos os catequistas e 

muito menos, fazer com que todos (clero, catequistas, famílias) assimilassem a 

nova proposta. Optou-se assim, por um projeto gradativo, em que a cada ano seria 

escrito o manual de uma das etapas, e seriam formados e capacitados os 

catequistas e em seguida implantada. Portanto, diante da grande transformação 

prevista, quem já estava na catequese continuou com o método tradicional e as 

mudanças começaram apenas com as novas turmas. Em um ano, implantou-se a 

primeira etapa; no ano seguinte a primeira e segunda etapa e assim 

sucessivamente, até se completar o ciclo.    

 

 

3.3.1. As fontes e caminhos que iluminaram a nova proposta 

 

 

Muitas foram as fontes e caminhos que iluminaram o projeto de uma nova 

proposta catequética. Em primeiro lugar a orientação dos documentos da Igreja e o 

processo catecumenal da Igreja Primitiva, já mencionados neste trabalho; o método 

da leitura orante da Bíblia ou lectio divina com toda a sua metodologia ou passos 

(leitura, meditação, oração e contemplação); a psicopedagogia das idades que diz 

que o crescimento da criança não acontece em linha reta, mas por períodos  
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orientando assim, o que é comum em cada faixa etária facilitando a elaboração e 

aplicação dos conteúdos; ainda, como também já citadas inúmeras vezes, a 

aproximação entre catequese e liturgia, pois as duas são funções da única missão 

evangelizadora e pastoral da Igreja, a catequese como educação da fé e a liturgia 

como celebração da fé; a adaptação do RICA, tendo em vista uma catequese mais 

ritual e celebrativa, introduzindo e valorizando os ritos e símbolos da Igreja 

(mistagogia); e por fim, buscamos conhecer as diversas experiências e propostas 

surgidas nas diversas comunidades, paróquias e dioceses.  

 

 

3.3.2. A proposta e seu desenvolvimento 

 

  

Falar de uma proposta de adaptação e aplicação do RICA à catequese é pensar 

não só nas celebrações rituais por ele previstos, mas também em um programa de 

conteúdos e temas a serem trabalhados durante todo o processo. É preciso ter bem 

claro, que a iniciação é um processo de transmissão da fé, e como afirma Taborda:  

 
 
Não se chega à fé de um dia para outro. Há todo um processo de 
maturação, para que ela venha a penetrar as diversas dimensões do ser 
humano e para que a pessoa, por sua vez, a descubra e a viva em 
múltiplas feições, pois a fé tem muitas facetas que só se vão encontrando à 
medida em que se vive.

432
 

 

 

A iniciação, portanto, deve permitir “superar um intelectualismo muito comum 

na compreensão da fé, pois a iniciação não é só uma informação sobre 

determinadas verdades ou costumes, mas assimilação pessoal da verdade e 

introdução em uma prática”.433 É preciso então, um itinerário catequético que leve à 

aceitação de uma mensagem, que introduza nos costumes da comunidade eclesial, 

que contemple reflexões sobre a doutrina e teologia litúrgica, fazendo com que as 

celebrações propostas pelo RICA não se tornem algo estranho, mas a 

complementação e coroação de cada etapa.  
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Para elaborar este itinerário, foi preciso estabelecer primeiro, a faixa etária 

dos catequizandos, para que todo conteúdo fosse pensado de modo a atender a 

realidade de cada grupo. Assim, definiu-se que a catequese se iniciaria com 

crianças que tivessem sete anos de idade, ou que estivessem concluindo a segunda 

série do ensino fundamental, portanto alfabetizados. Nessa idade, as crianças estão 

mais dóceis e receptivas aos conteúdos refletidos tendo uma carga de influências 

externas menor (televisão, internet etc.). Além disso, a catequese conseguirá uma 

maior aproximação com a família dos catequizandos, pois as crianças nessa faixa 

etária, são mais dependentes de seus pais.     

Por se tratar de crianças, é preciso destrinchar os conteúdos, trabalha-los de 

maneira lúdica e abordar os vários temas diversas vezes em óticas diferentes. 

Assim, depois de um breve estudo previram-se quatros etapas (anos) de catequese 

em preparação à “primeira eucaristia” e três etapas para o sacramento do Crisma. A 

primeira motivação para o número de etapas foi não só dos conteúdos mínimos a 

serem abordados na catequese, mas, sobretudo fazer com que os catequizandos e 

suas famílias criassem vínculo com a comunidade e vivenciassem a dinâmica 

eclesial.  

 

 

3.3.2.1 A mudança do calendário de atividades  

 

 

A Igreja, guiada pelo Espírito Santo, no decorrer dos séculos, organizou-se 

para que os fiéis celebrassem e vivessem da melhor maneira sua fé no Cristo 

Ressuscitado. Para isso, criou seu próprio calendário chamado de “Ano Litúrgico” no 

qual suas celebrações têm um caráter pedagógico e mistagógico. A Igreja  forma 

seus fiéis em discípulos de Cristo (pedagógico) e ao mesmo tempo, introduzi-los, de 

modo consciente, a participar ativamente no Mistério celebrado (mistagogia). A 

liturgia dá sentido ao tempo. Tempo este que, para muitos, pode ser um suceder de 

dias, horas e minutos (Cronológico), mas que para nós cristãos é um tempo 

favorável (Kairótico), tempo de graça em que a Igreja, Corpo Místico de Cristo, faz 

memória de sua salvação e se encontra com Deus.   

 Diante disso, buscamos maior contato e vivência dos catequizandos com o 

calendário próprio da Igreja e a espiritualidade de cada tempo, desvinculando a 
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catequese do calendário escolar, propomos que a catequese de eucaristia siga o 

calendário litúrgico, iniciando na primeira semana do Advento e encerrado com a 

Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo e para a catequese 

crismal, iniciando no primeiro domingo da Quaresma e encerrando no tempo Pascal. 

Com isso, colocamos em prática o que é pedido pelo RICA ao tratar sobre o tempo 

do catecumenato:  

 
 
A catequese, ministrada pelos sacerdotes, diáconos ou catequistas e outros 
leigos, distribuída em etapas e integralmente transmitida, relacionada com 
o ano litúrgico e apoiada nas celebrações da Palavra, leva os catecúmenos 
não só ao conhecimento dos dogmas e preceitos, com à íntima percepção 
do ministério da salvação de que desejam participar.

434
 

 
 
 

Isto ajudará os catequizandos aprenderem na prática, toda dinâmica 

pedagógica e mistagógica do Ano Litúrgico. A catequese durante as férias escolares 

(tempo do Advento, por exemplo), ensinará aos catequizandos que não se tira férias 

de Deus e da Igreja. Os encontros catequéticos estarão intimamente ligados com o 

Ano Litúrgico, assim indispensável haver uma grande atenção com o Calendário 

Litúrgico em percurso.435 

 

 

3.3.2.2 A mudança do exterior para atingir o interior  

 

 

Muito se falou de uma catequese renovada, mas muito pouco se avançou na 

prática. A catequese feita de fórmulas decoradas deu lugar a uma catequese 

escolar, com lousa e quadro negro. Não raramente, escutam-se termos próprios do 

ambiente escolar: professora, tarefa, reprovar. Dizemos que o catequista não é 

professor e a catequese não é escola, mas na prática, em muitos lugares, temos um 

ambiente escolar nos espaços de catequese. Como dizer que não, se a visão do 

catequizando enxerga a mesma estrutura e ambiente escolar? Os catequizandos, 

principalmente os mais novos, ao chegarem ao local de catequese e se depararem 

com o mesmo ambiente existente na escola, faz que eles não consigam distinguir a 

                                                 
434

 RICA, n. 19.  
435

  PARO, Thiago A. Faccini. O Caminho., op.cit., p. 7.   



117 

 

diferença da catequese e da escola. Pensando nestas questões, optou por uma 

renovação do ambiente catequético (exterior), para tentar buscar uma mudança 

interior (mentalidade).  

Ao compreendermos a concepção de “espaço” para a arquitetura, 

entenderemos melhor a importância do ambiente para a catequese:  

 
 
Para a arquitetura, espaço é um seguimento do ambiente concebido para 
definir uma estrutura física, definir uma área para atividades humanas 
(habitar, trabalhar, recrear, orar etc.), e para se relacionar com o outro. 
Esses espaços podem ser constituídos por “espaço físico” e “espaço 
existencial ou humano”. O espaço físico é definido materialmente com 
dimensões definidas como largura, altura, comprimento, adequadas às 
atividades humanas. Já o espaço existencial é a imagem que cada usuário 
faz quando o utiliza, resultado do meio em que vive, tanto psicológico 
(sensações do usuário, bem-estar), quanto formal (linguagem arquitetônica, 
estrutura física que informa o tipo de uso e ações suportáveis para aquele 
espaço) e social (que gera níveis de relações entre os usuários).

436
  

  

 

Nesta concepção, o espaço físico e sua organização fazem os catequizandos 

criarem uma imagem daquele espaço, o qual determinará o seu comportamento. 

Portanto, ter espaço distinto do espaço escolar tradicional ajudará o catequizando a 

se portar de maneira diferente, fazendo com que logo no primeiro dia, perceba que 

precisará ter uma postura diferente da que costuma ter na escola ou em outros 

locais. O modelo das novas salas de catequese, foi inspirado na prática catequética 

da Catedral de Santa Teresa, em Caxias do Sul, que propuseram um espaço 

estruturado em duas mesas: A mesa da Palavra e a mesa da catequese, que 

optamos por chamar de “mesa da partilha”. Iluminados pela estrutura e ambiente 

próprio de nossas celebrações litúrgicas, a mudança nos faz sair do esquema 

escolar para um ambiente mais celebrativo, buscando uma estreita ligação entre 

catequese e liturgia em encontros dinâmicos e celebrativos (para visualizar melhor a 

proposta, ver imagens no anexo 2, página 151).  

A mesa da Palavra consiste em organizar um ambão ou uma pequena mesa 

para colocar a Bíblia e fazer a sua leitura, tendo uma vela acesa ao seu lado e ainda 

usar toalhas com a cor do Tempo Litúrgico em curso.437 Ao redor dessa mesa,  
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pretende-se que a Leitura da Bíblia, na catequese, não seja mero estudo de 
um livro, mas acolhida da Palavra de Deus que nos fala por este Livro 
Santo da nossa fé. O fato de ir até essa mesa, postar-se de pé, trocar a ebo 
mtoalha de acordo com o tempo litúrgico, por exemplo, revela a 
necessidade de celebrar a Palavra. Solenizar sua leitura, celebrar sua 
mensagem. Gestos, posturas e lugares determinam o que pensamos e 
como valorizamos cada momento da vida.

438
 

 

Ao redor da mesa da Palavra, quer-se educar os catequizandos, de que ali é 

o local da oração, do silêncio e da escuta. É o lugar onde farão o momento de 

“recordação da vida”, partilhando acontecimentos marcantes da sua semana, a vida 

da comunidade e de toda a sociedade. É o local da oração inicial, que deverá ser 

feita de maneira ritual. Não um simples momento de oração de fórmulas decoradas, 

mas com uma motivação espontânea que venha ao encontro do que foi dito na 

recordação da vida e com a temática do encontro do dia. Ainda por exemplo, 

motivando os catequizandos a traçarem o sinal da cruz na fronte com água benta 

durante o tempo pascal, cantando um refrão meditativo para o acendimento da vela, 

ou ainda aclamando o Evangelho com um canto antes de sua proclamação e ao seu 

termino, passar para que todos os catequizandos beijem o Livro Sagrado.  

Ao proclamar os textos bíblicos nesse espaço, além de valorizar a Bíblia 

como Palavra de Deus, Livro Sagrado de nossa fé, quer-se educar os 

catequizandos à escuta e ao silêncio, pois o catequista ao ler o texto várias vezes, 

numa espécie de leitura orante, fará  o catequizando se familiarizar com os termos e 

vocabulários bíblicos. No silêncio prestarem atenção e escutarem o que está sendo 

lido e assim, participarem na mesa da partilha ao ser reconstruído o texto que 

ouviram. Ainda ao redor da mesa da Palavra, será realizada a oração final do 

encontro, onde os catequizandos serão incentivados a formularem preces, a 

guardar uma palavra, frase ou gesto como compromisso da semana e ainda 

receberão a imposição das mãos dos catequistas que os despedirá com uma 

oração.  

A mesa da partilha constitui-se de “uma grande mesa com várias cadeiras ao 

seu redor, é o local onde os catequizandos irão buscar compreender com a ajuda do 

catequista o sentido e significado da Palavra”439 atualizando-a em suas vidas. Com 

essa mesa, pretende-se ainda resgatar  
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o antigo simbolismo de assentar ao redor da mesa para tomar a refeição. 
Neste caso, crianças, jovens e seus catequistas, assentam-se ao redor da 
mesa para saborear a Palavra que dá vida, sacia toda sede e devolve a 
alegria ao coração humano. Usando a mesa pretende-se sair do esquema 
de escola, da utilização de cadernos e canetas, e de tudo que lembre uma 
lição escolar.  Ao redor da mesa se fala, se contempla os símbolos, se 
dialoga e se realizam algumas atividades.”

440
  

 
 

 Ao redor dessa mesa, o texto bíblico será reconstruído, ou seja, os 

catequizandos serão estimulados a partilharem quem são os personagens e quais 

os seus sentimentos, o ambiente em que se passa o texto e o contexto em que  

acontece. Pela pouca idade, com certeza os catequizandos terão dificuldade de 

entenderem o texto e sua mensagem, a reconstrução do texto, é um incentivo para 

prestarem atenção na leitura e além de se familiarizarem com os termos e vocábulo 

bíblico, conhecerem seus personagens. As histórias, dinâmicas e atividades que 

seguirão durante o encontro, ajudarão os catequizandos a compreender a 

mensagem. Ainda ao redor da mesa da partilha, poderão ser utilizados muitos 

outros recursos didáticos, em vista da pedagogia que nos ensina que as pessoas 

aprendem de maneiras diferentes (Visuais, auditivas e sinestésicas).441 Os 

catequizandos poderão ser iniciados nos ritos e símbolos, ou seja, a catequese 

criará uma sensibilidade nos catequizandos para aos poucos, receberem as chaves 

e os códigos para decifrarem as ações rituais. Por exemplo, na semana que 

antecede a quarta feira de cinzas, poderá levar para a catequese, ramos verdes, 

secos e as cinzas e explicar sua origem e significado e na próxima semana a 

catequese dá lugar à participação da celebração da quarta-feira de cinzas. Assim, 

os elementos rituais e simbólicos trabalhados na catequese, serão facilmente 

identificados na celebração litúrgica. Enfim, muitas outras atividades poderão ser 

realizadas, com a ajuda de figuras, imagens, testemunhos, escuta, reflexão e 

meditação.  

 Os novos espaços destinados à catequese que propomos buscam, portanto, 

mostrar que nossos catequistas não são professores, mas mistagogos que guiam os 
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catequizandos para o Mistério, fazendo que tenham uma experiência viva e pessoal 

de Jesus Cristo. Num clima alegre e acolhedor, a Palavra se atualiza e se 

transforma em oração e gestos concretos.442 

 

 

3.4. A Palavra de Deus, fonte da catequese  

 

 

O Concílio Vaticano II, através da Constituição Dogmática Dei Verbum sobre 

a revelação divina, afirmou que “a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, 

como também o próprio corpo do Senhor; sobretudo na sagrada liturgia, nunca 

deixou de tomar e distribuir aos fiéis, da mesa tanto da palavra de Deus como do 

corpo de Cristo, o pão da vida”.443 Com esta proclamação o Concílio “não só 

valorizou a Palavra de Deus, como também estimulou o acesso pessoal e 

comunitário ao Livro Sagrado”444, que até então, reduzia-se à leitura em latim e em 

voz baixa pelo padre nas celebrações e seu difícil acesso pelos fiéis para leitura 

pessoal e comunitária. Hoje, pode-se afirmar que a Bíblia está tão presente nas 

atividades da Igreja e de modo especial, na mão dos fiéis para leitura e meditação 

pessoal, quanto comunitária.445   

 
 
Contudo, sentimos a falta de uma orientação específica, em relação à 
leitura bíblica. Bom é cuidar para que a Bíblia chegue na mão do povo. Mas 
isto exige da Igreja a correspondente obrigação de ensinar a fazer uma 
leitura correta e articulada com a fé da comunidade.

446
   

 

 

 Diante disso, percebe-se ainda hoje, a dificuldade que as pessoas e 

comunidades têm em entender e interpretar as passagens da Sagrada Escritura. E 

mais ainda, em atualizar sua mensagem para sua realidade pessoal e comunitária. 

Muitas comunidades correm o risco de cair numa interpretação superficial e ou 

fundamentalista. A Igreja, portanto, como a missão de dar as chaves para a sadia 

leitura e interpretação dos textos bíblicos, encontra na catequese, um importante e 
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fundamental espaço. Na catequese, encontra-se um lugar privilegiado para a 

iniciação à Bíblia, pois na Palavra de Deus, a catequese encontra sua 

mensagem.447    

 

Um momento importante da animação pastoral da Igreja, onde se pode 
sapientemente descobrir a centralidade da Palavra de Deus, é a catequese, 
que, nas suas diversas formas e fases, sempre deve acompanhar o Povo 
de Deus. O encontro dos discípulos de Emaús com Jesus, descrito pelo 
evangelista Lucas (cf. L c 24, 13-35), representa em certo sentido o modelo 
de uma catequese em cujo centro está a “explicação das Escrituras”, que 
somente Cristo é capaz de dar (cf. L c 24, 27-28), mostrando o seu 
cumprimento em Si mesmo. Assim, renasce a esperança, mais forte do que 
qualquer revés.

448
  

 
 

 Podemos recorrer à passagem do Evangelho de Lucas 5,11 para exemplificar 

a força transformadora da Palavra. Jesus seguido por uma multidão que o 

comprimia, sobe em uma barca à beira do lago de Genesaré e ali, ensina as 

multidões. O evangelho relata que os pescadores haviam desembarcado e lavavam 

as redes, portanto, não seguiam Jesus, pelo contrário, Jesus que vê os barcos e vai 

ao encontro dos pescadores. Na reflexão desta passagem, pode-se imaginar que 

Simão, um dos proprietários do barco, é pego de surpresa. Ele é obrigado a 

interromper seu serviço e a escutar Jesus que anuncia o Evangelho às multidões. 

Simão talvez, nem quisesse estar ali, mas por força maior é obrigado a permanecer 

e a escutar. Ao final do ensinamento Jesus diz a Simão: “Faze-te ao largo; lançai 

vossas redes para a pesca’. Simão respondeu: ‘Mestre, trabalhamos a noite inteira 

sem nada apanhar; mas, porque mandas, lançarei as redes” (Lc 5,4-5). E ao lançar 

as redes, qual a surpresa de Simão? Pegaram tamanha quantidade de peixes que 

suas redes se rompiam. Simão, em princípio, questiona o pedido de Jesus em 

lançar as redes, não o quer fazê-lo em um primeiro momento, já estava ali a ouvi-lo 

obrigado. Mas mesmo obrigado, Simão escuta as Palavras anunciadas por Jesus, e 

estas tocam Simão a ponto de reconhecer Jesus como “Mestre”, uma pessoa 

diferente das demais. Então, não tanto por causa do pedido, mas sobretudo, pelas 

Palavras que Simão ouvirá antes, que ele lança as redes. O ensinamento de Jesus 

foi tão forte e com tamanha autoridade que transforma a vida de Simão = Pedro a 
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ponto de largar tudo e seguir o Senhor. Antes do sinal (pesca milagrosa), teve a 

Palavra.   

A Palavra de Deus toca no mais fundo do nosso ser, questiona-nos e provoca 

em nós uma reação, uma mudança de vida, uma conversão. Diante disso, é 

fundamental recorrer à prática de Jesus e seu exemplo no anúncio do Evangelho. 

Muitos jovens que estarão na catequese, muitos pais que estarão nas celebrações, 

por obrigação, mas é importante sempre proclamar a Palavra, para que, através 

dela, Deus tomando a iniciativa, vá ao seu encontro e toque seus corações. Após o 

anúncio e do “terreno preparado”, aí sim chega o momento de fazer que se 

aproximem dos textos na catequese, dando as chaves para entender e interpretar 

cada capítulo e versículo da Palavra de Deus.  

Dentro de nossa proposta, a fonte e princípio gerador da temática de cada 

encontro catequético será a Sagrada Escritura, resgatando o antigo método usado 

pela patrística para compreender a Bíblia: a lectio divina.   

 
 
Uma chave interpretativa, a fim de que cada cristão pudesse pessoalmente 
se achegar à Palavra de Deus contida nas Escrituras. Nas mãos do fiel não 
só foi colocado a Bíblia, mas com ela foi lhe dado também um instrumento 
que o tornou capaz de extrair das Escrituras o alimento necessário para 
sua vida de fé.

 449
  

 
 
 

Queremos com nossa proposta, não apenas um versículo bíblico perdido no 

meio do encontro, talvez apenas lido pelo catequista para fundamentar a temática 

refletida, mas realmente a Bíblia como o princípio e fundamento de todo encontro 

catequético, ajudando os catequizandos a desvendar e descobrir as maravilhas 

narradas em cada página, recuperando e ensinando o método da leitura orante.  

 
Uma das formas mais valiosas de trato com a Bíblia é a lectio divina, que 
entre nós é conhecida como leitura orante, individual ou comunitária. 
Consiste na leitura de um trecho bíblico, repetida uma ou mais vezes, 
acompanhada de silêncios interiores, meditação e contemplação. É a 
prática do “Fala, Senhor, que o teu povo escuta!” (1Sm 3,9).

450
 

 
 
 

O papa Bento XVI, na exortação Apostólica Pós Sinodal sobre a Palavra na 

vida e na missão da Igreja, escreve sobre a leitura orante da Sagrada Escritura:  
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Nos documentos que prepararam e acompanharam o Sínodo, falou-se dos 
vários métodos para se abeirar, com fruto e na fé, das Sagradas Escrituras. 
Todavia prestou-se maior atenção à lectio divina, que “é verdadeiramente 
capaz não só de desvendar ao fiel o tesouro da Palavra de Deus, mas 
também de criar o encontro com Cristo, Palavra divina viva”.

451
  

 
 

Como já dito, um espaço foi pensado na sala de encontro de catequese para 

valorizar a leitura, escuta e meditação da Palavra: “A mesa da Palavra” que na 

prática ajudará a ensinar a metodologia da Leitura Orante em seus quatro passos: 

Leitura, oração, meditação e contemplação.452 O contato direto e contínuo com a 

Sagrada Escritura e a progressiva consolidação da lectio divina demonstrará a 

possibilidade de educar os cristãos para beberem das fontes puras da fé.453   

Para que o catequista consiga ensinar e transmitir com fidelidade a 

mensagem da Sagrada Escritura, é preciso, pois, que ele a medite e atualize em 

sua vida. É preciso que a Palavra de Deus seja uma realidade constante em sua 

vida. Para isso, Ione Buyst traça algumas pistas que o ajudarão na compreensão e 

transmissão da mensagem Sagrada: “é preciso levar em conta o livro todo, com sua 

história, seu autor, o tempo e as circunstância em que foi escrito. Se possível, 

recorra a um subsídio com alguma explicação sobre as leituras”.454 As seguintes 

perguntas também podem ajudar:  

 
 
Qual o contexto deste texto na Bíblia? (Onde e em que época foi escrito? 
Para quem foi escrito? Com que objetivo?). Em que parte do livro se 
encontra a passagem que será lida? Quais são os personagens que 
aparecem na passagem da leitura? (O que fazem? Por quê? Com que 
objetivo? Como se relacionam? O que sentem?) Em que ambiente está se 
passando? (no deserto? Na cidade? No meio da multidão?...) Qual o 
assunto ou a mensagem, ou a idéia principal do texto? Qual o gênero 
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literário? (Carta? Normajurídica? Oração? História de uma virgem? 
Parábola? Provérbio? Hino? Exortação? Profecia? Acusação?...) Há 
palavras difíceis no texto? Use o dicionário. Não só o dicionário de 
português, mas também, conforme o caso, um dicionário bíblico. Tente 
perceber as várias partes da leitura (a introdução, o final, o ponto alto 
etc).

455
    

  

As diversas celebrações também se tornam momentos privilegiados de 

contato e escuta da mensagem salvífica de Deus. Que os catequizandos no 

decorrer de todo o processo catequético aprendam a se alimentar da Palavra de 

Deus e através dela, encontrem-se com o Mistério que se fez carne e habitou entre 

nós. Que a catequese ajude a Bíblia a se tornar livro de cabeceira e companheiro 

inseparável de cada catequizando.    

 

 

3.5. Itinerário com conteúdos trabalhados em cada etapa da catequese  

 

 

O itinerário celebrativo proposto pelo RICA exige uma catequese inculturada, 

de acordo com a realidade de cada comunidade, que prepare os catequizandos a 

bem celebrarem. Assim, o conteúdo de cada celebração do RICA torna-se uma 

guisa orientadora dos temas a serem abordados pela catequese. O Catecismo da 

Igreja Católica torna-se fonte e explicitação desde conteúdo: A profissão de fé, a 

vida de oração (Pai-nosso), os Sacramentos. Descrevemos a seguir, uma ideia 

geral do conteúdo que poderá ser abordado em cada etapa da catequese, tendo em 

vista as celebrações do RICA que serão adaptadas para cada momento (esquema 

do itinerário da proposta para Catequese de Eucaristia e Crisma no anexo 3, página 

153).  

Para a Iniciação a Eucaristia:  

1ª etapa: A temática principal a ser trabalhada é o “querigma”, fazendo que os 

catequizandos conheçam e façam uma experiência mística de Jesus Cristo. Além 

de serem inseridos na dinâmica do calendário da Igreja – Ano Litúrgico – iniciando 

os encontros no primeiro domingo do Advento e concluí-los com a Solenidade de 

Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo. Além de terem contato e aprenderem a 
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manusear a Bíblia Sagrada, recebem-na em uma celebração na conclusão da 

primeira etapa.  

2ª etapa: Em cada encontro de catequese, será refletido um dos artigos da 

“Profissão de fé”, em que os catequizandos terão uma noção geral da doutrina da 

Igreja e como vivê-la. No início da segunda Etapa, os catequizandos receberão 

impresso o Credo e no final desta Etapa, numa celebração, professarão 

solenemente a fé. 

3ª etapa: Na terceira Etapa, o catequizando irá refletir sobre a vida de oração, tendo 

como modelo a oração que o Senhor nos ensinou: O Pai-nosso. Em cada encontro 

será trabalhado uma petição da oração. No início da terceira Etapa, os 

catequizandos receberão a oração do Pai-nosso impressa, e ao final da etapa, 

numa celebração, a rezarão solenemente. Propomos ainda nessa etapa, que ao 

meditarem a petição do “perdão”, os catequizandos já batizados, sejam iniciados no 

sacramento da Reconciliação, desvinculando-o do sacramento da Eucaristia.  

4ª etapa: A quarta Etapa será um aprofundamento sobre os sete sacramentos e 

sacramentais. Nessa Etapa, os catequizandos não batizados receberão o primeiro 

sacramento na vigília pascal e ao final da Etapa, todos os catequizandos se 

aproximarão pela primeira vez do corpo e sangue de Cristo, participando da 

Eucaristia.456  

 Na catequese crismal, a cada etapa propomos os seguintes enfoques e 

temáticas:  

1ª etapa: História da Salvação. Trabalhar com os catequizandos, a concepção cristã 

de TEMPO, como momento oportuno de salvação de Deus para o homem: Tempo 

Kairótico.  Refletir sobre a história da salvação, desde a escolha de Abraão até 

Jesus Cristo e a fundação da Igreja. Por fim, aprofundar o conceito de Igreja, 

Discipulado e Missão. A primeira etapa se iniciaria com um grande retiro espiritual 

para os catequizandos e suas famílias no primeiro domingo da quaresma.  

2ª. etapa:  Conhecer a si, para servir melhor. Levar os catequizandos a refletirem 

sobre si mesmo, quem são e qual o seu papel e lugar neste mundo. Partindo de 

temas centrais da adolescência: afetividade e sexualidade, a busca da felicidade, as 

drogas, liberdade, entre outros. Nesta caminhada, buscar a reflexão de uma cultura 
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de paz, na descoberta da própria vocação e do seu lugar na Igreja, como um 

“cristão em tempo integral”.    

3ª. etapa: Ser Igreja: Amar e servir. Após conhecer a vida e dinâmica da Igreja 

paroquial, os catequizandos serão convidados a participar de alguma comunidade, 

pastoral, movimento ou associação onde durante toda a terceira etapa serão 

engajados nos vários serviços e ministérios. Além das atividades próprias de onde 

estará engajado, terá um encontro por mês com o catequista para partilhas e 

orientações, onde de fato, só serão crismados no final, aqueles inseridos na vida 

eclesial.  

Na catequese em preparação ao sacramento do Crisma, prevemos ainda um 

trabalho com os pais ou responsáveis dos catequizandos, em reuniões mensais 

realizado pela Pastoral Familiar e ainda a escolha dos futuros padrinhos, que deverá 

ser realizada na primeira etapa do crisma, para que haja um trabalho de formação e 

conscientização do papel e missão dos padrinhos. Os catequizandos serão 

orientados nesta escolha e incentivados de modo especial a confirmar os padrinhos 

de batismo.  

 

 

3.6. Estrutura e roteiro para desenvolvimento dos encontros 

 

  

Os encontros foram pensados com uma estrutura pré-definida, de modo a 

favorecer momentos distintos (oração, leitura do texto bíblico, dinâmicas, histórias, 

sensibilização aos símbolos e ritos). A partir dessa estrutura pré-fixada, cada 

encontro é desenvolvido com um roteiro que consta de: Tema do encontro; Palavra 

Inicial; Preparando o Ambiente; Acolhida, Recordação da Vida; Na mesa da Palavra; 

Na mesa da partilha; Conclusão; Oração final. E ainda em alguns encontros de 

acordo com a necessidade poderá ter os tópicos: Material de apoio e Lembretes. 

Vejamos o conteúdo de cada um destes itens:  

Tema do Encontro: Como o próprio nome sugere, é um título dado ao encontro 

que indica a temática a ser trabalhada. 

Palavra inicial: “Neste tópico o catequista encontrará os objetivos a ser atingidos 

com o encontro, ou a mensagem que deverá ser transmitida para cada 
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catequizando”.457 Tendo claro quais são os objetivos, o catequista poderá 

acrescentar, mudar e ainda tirar as sugestões de dinâmicas, de textos e acrescentar 

outros que venham de acordo com a realidade do grupo.  

Preparando o ambiente: Busca oferecer aos catequistas sugestões de símbolos e 

maneiras de se preparar e organizar o espaço, bem como os materiais a serem 

providenciados para o desenrolar dos encontros. Sugere-se ainda que o catequista 

envolva os catequizandos distribuindo funções com antecedência, como por 

exemplo: um traz as flores, o outro acende a vela, um grupo prepara e ensaia os 

cantos. Poderá também ter uma imagem (de Jesus, Nossa Senhora ou do padroeiro 

da comunidade), que poderá ser levada a cada semana, para a casa de um dos 

catequizando, que ficará responsável por trazer no próximo encontro. No dia em que 

a imagem estiver na casa, poderá incentiva-los a rezar em família. Ainda ao propor 

que os catequizandos sejam envolvidos em algumas atividades, como por exemplo, 

numa escala em que cada catequizando seja responsável em trazer as flores para 

ornamentar o ambiente de encontro, quer trabalhar o conceito de responsabilidade, 

onde se o catequizando não o fizer, o espaço ficará sem as flores e “triste”, pois 

ninguém irá fazer aquilo que ele se responsabilizou em fazer.  

Acolhida: “Em todos os encontros é sugerido uma frase para acolhida dos 

catequizandos, com a intenção de prepará-los para a temática que será refletida no 

encontro”.458  

Recordação da vida: Este momento que poderá acontecer ao redor da mesa da 

Palavra, como parte da oração inicial, ou a critério do catequista, na mesa da 

partilha, antes da oração, tem a intenção de recordar brevemente fatos e 

acontecimentos marcantes da comunidade e da sociedade. E ainda de recordar o 

tema e gesto concreto do encontro anterior.459 A recordação da vida é uma maneira 

do catequista conhecer a realidade de cada catequizando. 

Na mesa da Palavra: Traz as indicações dos momentos que acontecerão em torno 

da mesa da Palavra: Oração inicial e Leitura do texto bíblico.  

Oração inicial: Apresenta sugestões de orações e cantos para a oração inicial, que 

deverá ser dinamizado e ritualizado pelos catequistas buscando envolver os 
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catequizandos na reflexão do tema, despertando o desejo de participarem 

ativamente do encontro.460   

Leitura do texto bíblico: Aqui, o catequista encontrará sugestões de textos bíblicos 

para serem proclamados na catequese. Buscando resgatar a importância e 

dignidade da Palavra de Deus na vida do Cristão, toda a temática dos encontros 

tem como tema gerador o texto bíblico proclamado. Como já dito, o texto Bíblico  

norteará todo o encontro, fazendo que os catequizandos sejam introduzidos na 

linguagem bíblica e atualizem a cada dia sua mensagem.  

 

 
Na primeira etapa, os catequizandos não terão contato direto com a Bíblia, 
oferecendo-lhes primeiro serem ouvintes da Palavra. Portanto, propomos 
que o catequista seja quem proclamará os textos bíblicos de maneira clara 
e ritual: fazendo uma saudação respeitosa antes e depois da leitura, 
beijando a Palavra quando for um Evangelho, ou até mesmo passando 
para os catequizandos a beijarem. Isto para mostrar a importância e 
dignidade de tal livro. Os textos deverão ser lidos ao menos duas vezes. A 
primeira leitura na íntegra e a segunda de maneira pausada, com destaque 
para os versículos da temática do encontro. A partir das etapas seguintes 
poderá haver uma escala entre os catequizandos para a proclamação do 
texto Bíblico, onde o catequista poderá distribuir antecipadamente cartões 
com as passagens que serão refletidas, possibilitando uma melhor 
preparação por parte do catequizando. Seria importante que antes de cada 
encontro o catequista fizesse uma lectio divina [...] Durante os encontros de 
catequese, na medida do possível, utilizar do esquema da leitura orante da 
Bíblia com os catequizandos.

461
  

 
 

Trata-se de um importante momento em que os catequizandos serão 

educados à escuta, a familiarizar-se com o linguajar bíblico e ainda terão contato 

próximo e direto com o texto sagrado. Vão precisar escutar para poderem participar 

da reconstrução da passagem bíblica que será feita na “mesa da partilha”. Ainda as 

cores da toalha colocada na mesa da Palavra, recordará o tempo litúrgico celebrado 

pela Igreja, e os remeterá às cores usadas nas celebrações dominicais. É uma 

maneira de introduzir os catequizandos na dinâmica do Ano Litúrgico.  

Na mesa da partilha: Na mesa da partilha, o encontro se desenvolverá.  Aqui, o 

catequista encontrará sugestão de historinhas, dinâmicas e símbolos que o 

auxiliarão a transmitir a mensagem da Boa Nova de Jesus Cristo. O catequista 

poderá adaptar, acrescentar ou até mesmo mudar as sugestões de acordo com a 

realidade de cada grupo. Por isso é indispensável que o catequista prepare com 

antecedência cada encontro. As historinhas são apresentadas nos encontros da 
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primeira e segunda etapa, “tendo como personagens principais três crianças 

Amanda, Fernando e Pedrinho que viajam no tempo de Jesus e atualizam a 

mensagem bíblica proposta no encontro. As histórias poderão ser contadas com 

fantoches, dedoches, cartazes, ou de outra maneira criativa”.462   

Conclusão: Aqui, o catequista comunicará às crianças o compromisso da semana, 

o gesto concreto. Será a maneira de atualizar na vivência de cada um a Palavra 

lida, meditada e contemplada. Também poderá recordar os aniversariantes de 

batismo da semana e distribuir as tarefas para o próximo encontro. 

Oração final: Deverá se realizar, de preferência, sempre ao redor da mesa da 

Palavra ou de onde foi feita a oração inicial. O catequista poderá incentivar os 

catequizandos a fazerem orações e preces espontâneas, podendo concluir com a 

oração indicada para cada encontro, bem como pode realizar uma bênção, impondo 

as mãos e traçando o sinal da cruz na fronte de cada catequizando.463  

Material de apoio: “No material de apoio o catequista encontrará, em alguns 

encontros, textos, citações e sugestões de bibliografias para aprofundar a 

temática”.464 Sugerimos, a partir de nossa experiência, que os catequistas da 

mesma etapa preparem juntos os seus encontros, em reuniões mensais, quinzenais 

ou semanais. 

Lembretes: “Ao final de alguns encontros o catequista encontrará alguns 

‘lembretes’, que o auxiliarão no desenvolvimento da catequese, de modo especial a 

fazer com que os encontros sejam vividos de acordo com a dinâmica do Ano 

Litúrgico”.465  

 

 

3.7. As celebrações ao longo do processo catequético 

  

 

Em todas as etapas, sugerimos ao menos duas celebrações presididas por 

leigos com o intuito de reunir catequizandos, pais, padrinhos de Batismo e 

comunidade. As celebrações são contadas como encontros da catequese, e para 

garantir uma maior participação, principalmente dos pais, sugere-se marcar no dia e 
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horário favorável a todos, optando para o dia da semana e horário em que a 

comunidade costuma se reunir para o seu momento de oração e partilha. As 

celebrações deverão ser preparadas com antecedência, de preferência, com a 

ajuda das pessoas da comunidade acostumadas a se reunirem semanalmente. 

Escolher quem irá presidir, quem serão os leitores, o grupo de cantos, entre outros.  

Estas celebrações têm o intuito além de aproximar catequizandos, pais e 

padrinhos da comunidade, de também sensibilizá-los, iniciando-os na ritualidade e 

nos elementos simbólicos. Esses momentos celebrativos, nada mais são, que 

celebrações da Palavra, em que inserimos algum elemento “temático”. Por exemplo: 

na semana depois do domingo em que a Igreja faz memória ao Batismo do Senhor, 

sugerimos uma “celebração da água”, no qual refletiremos sobre este tão rico 

elemento natural, usado por Jesus no sacramento do Batismo. Ainda durante o 

tempo quaresmal, sugerimos uma celebração penitencial não sacramental, 

presidida por leigos como propõe o Ritual da Penitência, fazendo que os 

participantes criem consciência do pecado e da misericórdia de Deus. Muitas outras 

celebrações são sugeridas de acordo com as temáticas refletidas nos encontros de 

catequese: “celebração da luz”; “celebração ecológica”; “celebração do pão”, dentre 

outras. Ainda temos as grandes celebrações adaptadas do RICA e que marcam a 

conclusão de uma etapa e início de outra como veremos a seguir.  

 

 

3.7.1. As celebrações adaptadas do RICA para a catequese infantil   

 

 

No final de cada etapa dos encontros de iniciação à Eucaristia, propomos 

também celebrações inspiradas e adaptadas do RICA, as quais marcarão a 

conclusão de parte da caminhada e o início de uma nova etapa. São as grandes 

celebrações de entrega ou recitações. Ao final da primeira etapa, temos a 

“celebração de inscrição do Nome e entrega do Livro Sagrado”. Esta celebração é 

uma adaptação do rito de entrada no catecumenato. Para esta celebração, o RICA 

orienta que: “depois da celebração do Rito, sejam oportunamente anotados em livro 

próprio, os nomes dos catecúmenos, com a indicação do ministro, dos introdutores 
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e dia e lugar da admissão”.466 Levando em conta que muitos catequizandos já são 

batizados, sugerimos que à comunidade tenha um livro que chamamos de “Livro de 

Registro dos Catequizandos”, no qual poderá registrar o nome de todos os 

catequizandos, que concluíram a primeira etapa, dando o sentido de acolhida, de 

escolha, de eleição, além de ajudar na organização da catequese. A escolha do livro 

fica a critério de cada comunidade, podendo ser aqueles de capa preta comumente  

utilizado para redigir atas. Uma capa poderá ser confeccionada para valorizar o 

livro. Além dos nomes, outros dados poderão posteriormente ser registrados como a 

data do batismo, as datas de recebimento e recitação do Credo e do Pai-Nosso, da 

primeira comunhão, entre outras que a comunidade achar importante registrar.467 

Para a celebração proposta, neste livro já estejam escritos os nomes dos 

catequizandos batizados e espaço reservado para anotação dos nomes dos 

catequizandos que receberão o batismo no decorrer do processo catequético. Esta 

celebração que marcará o término da primeira etapa da catequese, consta do 

chamado e inscrição dos nomes no livro do catequizando, diferenciando os 

catequizandos batizados e dos que ainda não foram batizados, entrega da bíblia e 

uma insígnia (cordão com uma cruz ou crucifixo), sinal de sua adesão ao processo 

catequético e no seguimento de Jesus Cristo (roteiro adaptado do RICA desta 

celebração no anexo 4, página 155). 

 No início da segunda e terceira etapa, em um dos domingos do Tempo do 

Advento, temos a celebração de entrega do Credo e da Oração do Pai-nosso 

impresso. E no final, após uma caminhada de reflexão e conhecimento de cada 

artigo da profissão de fé e de cada uma das petições da oração do Senhor, os 

catequizandos da segunda etapa irão recitar solenemente diante toda a comunidade 

reunida, o Credo e os catequizandos da terceira etapa, o Pai-Nosso. Olhando a 

tradição da Igreja, as entregas feitas pelos Santos Padres, sempre foram verbais, 

como relata Ambrósio ao explicar a entrega do Símbolo:  

 
 
Quero avisa-los bem o seguinte: o símbolo não deve ser escrito. Deveis 
repeti-lo, mas ninguém o escreva. Por que motivo? Foi-nos transmitido que 
não deveria ser escrito. O que fazer então? Retê-lo de cor. Tu, porém, me 
dizes: “Como é possível retê-lo sem escrevê-lo?” Pode-se retê-lo melhor se 
não se escreve. Por que razão? E o seguinte. O que escreves, seguro de 
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que o relerás, não te aplicarás em examiná-lo pela meditação diária O que, 
porém, não escreves terás medo de esquecê-lo e daí o repassarás todo 
dia. Isso é uma grande segurança.

468
 

 
 
  

 Para Ambrósio, a não escrita do Símbolo tinha, sobretudo uma função 

didática. Os catecúmenos ao escutarem o Símbolo, deveriam prestar atenção e com 

cuidado, reterem o máximo possível das verdades da fé. Lembremos, porém, que 

esta prática dos Santos Padres é para adultos. No nosso caso, ao fazermos a 

entrega às crianças, optamos também, por uma função didática, de lhes entregarem 

o credo e o Pai-nosso impresso, cientes de que nessa idade, não estão preparados 

para assimilar todo conteúdo expresso e retê-los de cor. Assim, adaptamos para a 

segunda e terceira etapas, as celebrações de entrega para um dos domingos do 

tempo do Advento e as recitações do credo e do Pai-nosso, para o domingo de 

Cristo Rei, pois inseridas nas celebrações dominicais, esperamos envolver toda a 

comunidade no processo de Iniciação (roteiros das celebrações adaptados do RICA 

das entregas e das recitações do Símbolo e do Pai-nosso nos anexos de 5 a 8, 

páginas 157-164).  

Na quarta etapa, durante o tempo pascal, serão batizados os catequizandos 

que ainda não tenham o sacramento do Batismo feito, porém toda a devida 

preparação como sugere o RICA. Assim, no primeiro domingo da Quaresma, poderá 

acontecer o “rito de acolhida e eleição” (roteiro desta celebração no anexo 9, página 

166). No terceiro domingo da Quaresma poderá acontecer o primeiro escrutínio que 

além da oração de exorcismo, sugerimos que aconteçam também os ritos de 

assinalação da fronte e dos sentidos (roteiro desta celebração no anexo 10, página 

168). No quarto domingo poderá acontecer o segundo escrutínio, no qual sugerimos 

acrescentar o rito do “Éfeta” (roteiro desta celebração no anexo 11, página 171). No 

quinto domingo da Quaresma, o terceiro escrutínio com o rito da unção com o óleo 

dos catecúmenos (roteiro desta celebração no anexo 12, página 173). Na Vigília 

Pascal ou no domingo da Páscoa em torno da comunidade reunida, com a presença 

dos demais catequizandos, serão batizados os eleitos, com o banho batismal 

(imersão), de preferência. E no término da quarta etapa, na solenidade de Cristo 

Rei, todos participarão do banquete Eucarístico pela primeira vez. (roteiro destas 

celebrações nos anexos 13,14 e 15, páginas 1176-183).  
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 Conservando a estrutura e o sentido mistagógico de cada celebração 

apresentado pelo RICA, é possível adapta-las de acordo com a realidade de cada 

comunidade. Unindo os conteúdos refletidos pela catequese e as ações rituais, é 

possível fazer um caminho de construção participativa inserindo e sensibilizando os 

catequizandos na dinâmica simbólico-ritual da fé cristã. Com isso, acredita-se que 

os sinais sensíveis da liturgia, tocarão a mente e o coração dos catequizandos 

fazendo-os compreender, visualizar e fazer a experiência do mistério celebrado. 

   

 

3.8. O Sacramento da Penitência  

  

 

A prática que se estabeleceu na Igreja de batizar crianças, antes dos sete 

anos de idade (idade da razão para o Código de Direito Canônico)469, o 

distanciamento entre o Batismo e os demais sacramentos da iniciação, fez surgir 

após um período de catequese, a primeira confissão antes de receber a comunhão 

do Corpo e Sangue do Senhor pela primeira vez. Do ponto de vista teológico, é 

difícil explicar o porquê do distanciamento dos três sacramentos da iniciação, e mais 

difícil ainda, explicar teologicamente, o surgimento do sacramento da reconciliação 

antes da primeira comunhão. Temos, pois, um problema do ponto de vista teológico. 

Porém, do ponto de vista pastoral e pedagógico, e da prática estabelecida de 

distanciar os três sacramentos da iniciação dentro do processo catequético, é 

preciso recuperar a importância e valor da reconciliação, como sacramento 

autônomo com sua riqueza teológico-sacramental.  

 

O costume de iniciar as crianças ao sacramento da penitência antes da 
recepção da primeira comunhão eucarística foi reforçado no início do 
século XX com o decreto Quam singular  de Pio X (1910), No entanto nos 
anos 60 ou mesmo antes, começou-se a inverter esta prática por razões 
teológicas, pedagógicas, psicológicas e práticas. Numa carta pastoral de 
1977 o então Card. Ratzinger dizia: “no curso da manutenção espiritual do 
homem a capacidade de receber a Eucaristia se apresenta felizmente, na 
criança, antes da capacidade de cometer o pecado mortal”.

470
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É comum encontrar discursos do tipo: “padre, não comunguei este final de 

semana, pois não me confessei”. Pela fala de muitos fiéis, percebe-se que com o 

tempo, a Penitência perdeu sua autonomia e se vinculou ao sacramento da 

eucaristia: Confessa-se para comungar. Buscando então, desvinculá-los e valorizar 

cada um em particular, sugerimos que os catequizandos já batizados, e, portanto, 

com pleno direito de se aproximarem do sacramento da reconciliação, façam-no já 

na terceira etapa da catequese471. Deste modo, mais de um ano antes da primeira 

eucaristia. Assim, não se condiciona à confissão a recepção da comunhão.  

Confessa-se para reconciliar com Deus, e a comunhão torna-se 

consequência disso. Amplia-se assim, para os catequizandos, o valor e importância 

deste tão rico sacramento, mostrando a bondade e infinita misericórdia de um Deus 

que esta sempre de braços abertos para acolher os pecadores. “Na Penitência, 

reconcilia-se não somente com Deus, mas, também com a Igreja, que coopera para 

sua conversão, com a caridade, o exemplo e a oração”.472   

 
 
O que mais preocupa os catequistas, em geral, é a prática sacramental. 
Como ensinar os catequizandos a se confessar com o presbítero? Claro 
que isso é importante, mas a catequese estaria falhando muito se 
dedicasse todo seu esforço a este “aprendizado e treino” e deixasse de 
lado o mais importante: ou seja, o anúncio da misericórdia do Pai, através 
de Cristo Jesus e manifestada pela Igreja na força do Espírito Santo.

473
 

 
 
   

Neste sentido, é preciso investir em uma catequese preparatória para a 

compreensão e vivência consciente do sacramento Reconciliação. Na primeira 

etapa, durante o tempo da Quaresma, pode começar a sensibilizar os 

catequizandos para a existência do pecado e da necessidade de nos aproximarmos 

sempre de Deus, que nos acolhe e perdoa sempre. Pode-se ainda, durante a 

Quaresma, realizar celebrações penitenciais (não sacramental), realizada por leigos, 
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 Cf. PARO, Thiago A. Faccini. O Caminho. 3ª Etapa. Petrópolis: Vozes, 2015. pp. 87-91. 
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 GRILLO, Andrea. Liturgia, exercício do sacerdócio de Cristo, cabeça e membros, na SC e nos 
demais documentos do Concílio Vaticano II. In. Liturgia Exercício do Sacerdócio de Jesus Cristo, 
cabeça e membros. Coleção 50 anos da Sacrosanctum Concilium. V. 3. Brasília: Ed. CNBB, 2014. p. 
9.  
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 LIMA, Luiz Alves. A catequese do Sacramento da Penitência. In. CNBB. Deixar-vos Reconciliar., 
op.cit., p. 44. 
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como propõe o Ritual da Penitência, que apresenta oito exemplos de roteiros 

celebrativos.474  

 
Catequistas leigas e leigos podem fazer também tais celebrações nos 
encontros de catequese. Através delas, pela riqueza de suas orações, 
palavras de Deus, contos, gestos e símnolos os catequizandos poderão 
crescer muito mais do que pelo simples “ensino” a respeito da “confissão”. 
Nelas estão presentes quase todos os elementos que o cristão precisa 
assimilar a fim de viver o mistério da reconciliação e do perdão.

475
 

 
 

Depois desta sensibilização e amadurecimento, na terceira etapa, ao se 

trabalhar o conceito de perdão na oração do Senhor, convidar todos os 

catequizandos batizados a se aproximarem deste sacramento pela primeira vez. 

Importante frisar, que se trata de um sacramento, e que o mesmo exige uma 

celebração (pode ser comunitária), com escuta da Palavra, exame de consciência e 

confissão e absolvição individual. O Ritual da Penitência apresenta um roteiro e 

diversas sugestões de como realizá-la.476  

 
 
A teologia e a pastoral fixaram a “estrutura” deste sacramento, em dois 
grandes elementos: os “atos” (as práticas) do penitente e os “atos” (gestos, 
ritos) da Igreja. Da união íntima entre estes dois elementos é que nasce a 
realidade do sacramento do perdão.

477
 

 
  

Vários padres poderão ser convidados a participar desta celebração e ajudar 

no atendimento das confissões. No final, reconciliados, todos poderão louvar a Deus 

pela sua infinita misericórdia.  Os catequizandos poderão ser incentivados a sempre 

se confessar, especialmente para as grandes festas da Igreja: Natal e Páscoa. Os 

catequizandos não batizados poderão participar da celebração, porém não se 

confessam, apenas são inseridos na compreensão de pecado e na necessidade de 

reconciliarem-se. 
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op.cit., p. 45. 



136 

 

3.9. Sugestão de subsídio para o catequizando 

  

 

O subsídio do catequizando é constituído apenas de um livro que intitulamos 

Diário Catequético e Espiritual do Catequizando478. Como o próprio nome sugere, é 

um diário onde o catequizando deverá ser incentivado a relatar sua vivência de fé. 

Buscando mais uma vez desvincular a catequese das práticas escolares, foi 

pensado em um “diário”, no qual o catequizando não deve levar para o encontro de 

catequese. Ele será apenas um material de apoio, complementar. Durante os 

encontros de catequese, os catequizandos refletirão os temas em nível comunitário 

e eclesial, e o diário lhes ajudará a meditar qual a sua postura diante do tema em 

nível pessoal. O Diário está dividido em duas partes:  

A primeira parte intitulada “Meus encontros de catequese”, consta de dois 

momentos: “Hora de pensar e registrar meu encontro” e “meu momento de oração 

diária”. No primeiro momento, é proposto um pequeno texto com menção ao tema 

trabalhado no encontro de catequese levando a uma reflexão pessoal. Ainda uma 

citação do texto bíblico acompanhado de uma ilustração. Ainda, propõe algumas 

perguntas e atividades para ajudar os catequizandos a fazerem memória da 

experiência vivida no encontro, como também, ajudá-los a meditar sobre a temática 

do encontro ou celebração. No final de cada encontro, tem-se uma página chamada 

Espaço Complementar com a finalidade de registrar algumas atividades realizadas 

durante o encontro, como por exemplo: colagens, transcrições de textos, bem como 

outras possibilidades que o catequista precisar e criar para ajudar os catequizandos 

a melhor compreenderem cada tema. No segundo momento, propõe-se no Diário 

que os catequizandos escrevam seus pedidos e intenções  de oração da semana. 

Contêm orientações para o catequizando realizar um momento diário de oração 

pessoal, que deve ser incentivado pelo catequista constantemente durante os 

encontros.479  

A segunda parte do diário é intitulada “Meu Domingo”. Composta num 

primeiro momento por um texto explicativo sobre o domingo e o Ano Litúrgico e um  

segundo momento que busca incentivar a participação dos catequizandos e seus 

familiares na Santa Missa. Para isso, apresenta um roteiro para cada domingo em 
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 Cf. PARO, Thiago A. F. Diário Catequético e Espiritual do Catequizando. Petrópolis: Vozes, 2014.  
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 Cf. PARO, Thiago A. Faccini. O Caminho., op.cit., p. 14. 
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que o catequizando deverá anotar as citações da Liturgia da Palavra, a cor litúrgica 

usada e uma breve mensagem sobre o que aprendeu ao participar da celebração. 

No Diário, ainda, o catequizando encontrará algumas orações básicas da vida do 

cristão.  Sugere-se ao catequista orientá-los para que as rezem sozinhos ou com a 

família. O Diário poderá substituir as “carteirinhas” ou “boletins” existentes em 

algumas comunidades onde o catequizando tem que levar à missa para assinar ou 

receber o carimbo de comprovação da presença nas celebrações. 480 Por se tratar 

de um Diário, sua finalidade é ser um instrumento em que o catequizando possa 

contemplar suas experiências catequéticas e perceber o seu crescimento na fé. 

 

 

3.10. Formação e capacitação dos catequistas   

 

 

O Diretório Geral da Catequese expressa a importância de priorizar e investir 

na formação dos catequistas:  

 

Todas estas tarefas nascem da convicção de que qualquer atividade 
pastoral que não conte, para a sua realização, com pessoas realmente 
formadas e preparadas, coloca em risco a sua qualidade. Os instrumentos 
de trabalho não podem ser verdadeiramente eficazes se não forem 
utilizados por catequistas bem formados. Portanto, a adequada formação 
dos catequistas não pode ser descuidada em favor da atualização dos 
textos e de uma melhor organização da catequese.

481
 

 
 

Portanto, tendo em vista toda a mudança na prática catequética e a busca 

por uma mudança de mentalidade, é preciso investir na formação de todos os 

catequistas envolvidos com o novo método. Assim, a cada ano devem ser 

realizados cursos de orientação e capacitação para os catequistas com os 

conteúdos próprios de cada etapa, bem como, formação pedagógica e mistagógica. 

Várias oficinas também podem ajudar nesse processo formativo, como a “arte de 

contador de história” e “como fazer leitura orante da Bíblia”. No decorrer de todas as 

formações, pode ser feito um cadastro e acompanhamento de todos os catequistas, 

o qual ajudará a ver a realidade de cada comunidade, propondo cursos que vão ao 

encontro com cada necessidade.  
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3.11. Encontro com as famílias dos catequizandos 

 

  

“Antes de quaisquer outros, os pais têm obrigação de formar, pela palavra e 

pelo exemplo, seus filhos na fé e na prática da vida cristã; semelhante obrigação 

têm aqueles que fazem as vezes dos pais, bem como os padrinhos”.482 Como bem 

dito pelo Código de Direito Canônico e consenso de toda a Igreja, a função primeira 

dos pais, educar os filhos na fé e em seguida dos padrinhos de batismo 

acompanhar e auxiliar os pais nessa árdua missão. Hoje, na catequese, muito se 

cobra dos pais, o protagonismo na iniciação dos filhos, porém é preciso olhar a 

realidade destas famílias que na sua maioria não foram iniciados na fé, receberam 

apenas os sacramentos sem a “autonomia” e maturidade necessária para vivê-los. 

Pois, ninguém pode dar aquilo que não tem (cf. Lc 6,45).  

 Aproximar as famílias dos catequizandos da vida eclesial tem sido um 

desafio para a catequese de nosso tempo. Muitos receberam os sacramentos, 

porém não foram iniciados na fé. A catequese dos filhos surge como uma 

oportunidade de aproximação de seus pais na descoberta da importância da 

vivência da fé na comunidade. Diante da experiência vivida pelos catequistas que 

colocam em prática a proposta dos subsídios “O Caminho”, elencamos algumas 

ações que poderão nos ajudar na missão de ir ao encontro das famílias dos 

catequizandos: Em primeiro lugar, sugerimos logo após a inscrição dos filhos para a 

catequese, uma visita do catequista à casa dos futuros catequizandos. Nesta visita, 

o catequista poderá levar um folder com a proposta do novo modelo catequético, 

explicando a alteração no calendário tradicional para o Ano Litúrgico, poderá levar 

ainda a programação com todas as atividades da catequese no decorrer do ano, 

frisando de modo especial, as atividades em que é fundamental a presença dos pais 

ou responsáveis: Celebrações da catequese, reuniões, missas dominicais, enfeitar a 

rua para a solenidade de Corpus Christi etc. Na oportunidade, o catequista poderá 

conhecer a realidade daquela família e observar quais seus problemas, pois durante 

os encontros de catequese, muito do comportamento do catequizando, refletirá o 

que é vivido em seu lar.  
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 CDC, Cân. 774. § 2.  
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 As reuniões de pais ou responsáveis devem ser bem preparada. Os 

catequistas deverão aproveitar a oportunidade para catequizar os pais, evitando o 

discurso moralista e cobranças. Uma oração inicial bem feita, ritualizada, com um 

espaço celebrativo organizado, com a proclamação da Palavra e um momento de 

leitura orante, e em seguida a breve partilha de um tema será um rico momento de 

transmissão da fé. A distribuição de subsídios que incentivem a oração em família e 

a criação de pequenos oratórios em suas casas, também será um instrumento na 

evangelização das famílias. Sugerimos ainda, que a família escolha um dia na 

semana não só para rezarem juntos, mas para estarem juntos! Que os pais se 

comprometam em chegar cedo do trabalho, que os filhos se organizem com os 

deveres da escola, para que na hora marcada, todos reunidos, possam rezar, 

comer, assistir filmes, brincar, enfim que possam ter pelo menos uma noite na 

semana dedicado a estarem juntos, resgatando os valores das famílias e seu papel 

na formação dos filhos.  

 Nos momentos de encontro com as famílias falar da importância de resgatar 

antigos costumes: pedir benção aos pais, avós e padrinhos, rezar antes das 

refeições, ensinar a rezar antes de dormir, participar da novena de natal, entre 

outros. Para a primeira etapa, criamos um encarte com quatro encontros para ser 

realizado durante o tempo do Advento. Nestes quatros encontros, sugerimos a 

confecção em família de uma coroa do advento, recuperando a sua origem, que 

nasceu entre as famílias de colonos na Alemanha no Século XIX.483 Assim, as 

famílias terão uma oportunidade de se encontrar para rezar e serão incentivadas a 

criar o habito da oração. E por fim, esta missão de inserir as famílias dos 

catequizandos na vivência da fé, muito poderá nos ajudar a pastoral familiar e os 

movimentos que trabalham com as famílias: Encontro de casais com Cristo, Equipes 

de Nossa Senhora entre outros. Estes poderão propor encontros, reuniões, 

reflexões, retiros, celebrações e visitas, dando testemunho enquanto família das 

maravilhas e importância do seguimento de Jesus Cristo.    
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 Cf. FERNANDES, Veronice. A coroa do Advento. In.  Liturgia em Mutirão II. Brasília: Edições 
CNBB, 2013. Ficha 69. 
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3.12. Em busca de uma pastoral de conjunto e a corresponsabilidade na 

iniciação cristã.   

 

 

Muito se fala da importância da catequese e da iniciação dos catecúmenos 

na fé, e parece haver um consenso da responsabilidade única e exclusiva da 

Pastoral catequética. Mas não o é! Toda a Igreja é chamada a ser discípula 

missionária, anunciadora da Boa-nova de Jesus Cristo. Diante disso, é de suma 

importância que toda a Igreja tenha consciência e assuma a corresponsabilidade de 

ajudar, acompanhar e inserir os catecúmenos e catequizandos na vida eclesial. A 

proposta metodológica apresentada dá passos neste sentido, envolve e animando 

as comunidades, pastorais, movimentos e associações no processo catequético.  

 Podemos citar alguns exemplos dentro do itinerário proposto que busca 

aproximar os grupos e colocá-los em diálogo promovendo uma verdadeira “pastoral 

de conjunto”. Primeiramente, a reaproximação entre catequese e liturgia; a inserção 

de celebrações entre os encontros de catequese que deverão acontecer no dia e 

horário em que a comunidade local costuma se reunir para suas celebrações e 

praticas de devoção, fazendo assim com que a comunidade conheça os 

catequizandos e seus familiares e os mesmos conheçam a comunidade e o trabalho 

por ela realizado; o incentivo para os catequizandos serem dizimistas proposto na 

terceira etapa, e que sugere que o dízimo seja entregue na mesa da pastoral do 

dízimo fazendo com que os catequizandos já criem laços e se tornem futuros 

dizimistas.  

 Ainda, Pastoral Familiar pode assumir a responsabilidade de realizar reuniões 

com os pais dos catequizandos e o Setor Juventude que, ao longo do ano, poderá 

promover vários encontros com os catequizandos, mostrando o lado jovem e 

responsável da Igreja. No final da segunda etapa do crisma, de acordo com nossa 

proposta, os catequizandos irão conhecer as diversas realidades de serviços e 

ministérios da Igreja e serão encaminhados para um “estagio”, durante toda a 

terceira etapa do crisma, sendo uma maneira de engajá-los na vida eclesial. Assim, 

poderemos crismar engajados e não crismar para engajar. Neste sentido, todos os 

grupos (comunidades, pastorais, movimentos) serão responsáveis na educação e 

amadurecimento da fé de nossos jovens.  Apesar da grande dificuldade em 
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promover esse diálogo, há urgência de começarmos a dar passos para de fato ser 

uma Igreja unida em sua grande diversidade.   

 

3.13. Coleção de Manuais “O Caminho”  

 

O projeto e experiência realizada pela Diocese de Barretos, que culminou na 

publicação da coleção de subsídios “O Caminho”, teve como base a adaptação do 

RICA a catequese infantil, desenvolve uma das propostas tão sonhada pelo 

Documento 26 da CNBB484 que focalizam a unidade entre Catequese e Liturgia. Os 

encontros catequéticos apresentam uma estrutura simples e funcional; de modo 

particular a novidade da “oração final” que acontecerá ao redor da mesa da Palavra 

e rezada pelo catequista de forma presidencial e acompanhada interiormente pelos 

catequizandos, isto, prepara-os para a oração litúrgica. A metodologia participativa 

empregada em cada encontro oferece possibilidade aos catequizandos de 

participarem ativamente, isto é, escutar, ver, atender, sintonizar, orar, cantar, 

elaborar preces, favorecendo assim a introdução dos mesmos à participação 

litúrgica. 

O texto focaliza uma catequese querigmática, portanto bíblica: a fonte na qual 

a catequese busca a sua mensagem é a Palavra de Deus proporcionando um 

conhecimento gradativo de Jesus Cristo, sua vida terrena, sua missão salvífica e 

proposta do Reino, podendo despertar o catequizando para o discipulado que é um 

dom destinado a crescer, dentro de um processo de amadurecimento da fé, em uma 

catequese permanente.  A proposta pedagógica e mistagógica oferecidas neste 

capítulo, resgatam a mentalidade catecumenal prevista pelo RICA, que é 

revolucionária por trazer consigo, a concepção mistérica da liturgia,  tornando a 

catequese experiencial, celebrativa e orante. Dá importância aos símbolos (temos 

uma riqueza em termos de quantidade e significados) e aos progressivos e graduais 

passos na fé, assumindo assim as características de um processo iniciático. A 

proposta é provocativa e para atingir seus objetivos, deverá desinstalar a 

metodologia rotineira e tão utilizada ainda hoje por muitos catequistas que não tem 

acompanhado o anseio da Igreja manifestado em seu conjunto de experiências e 

documentos.  
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Considerações finais  
 

 
  

Em grande parte das comunidades, percebe-se apenas uma catequese 

doutrinal com a inserção de algumas celebrações e/ou ritos que ficam “perdidos” e 

desconexos do conteúdo transmitido. Observando o processo de iniciação de outras 

religiões ou ainda de algumas sociedades secretas ou confrarias, descobrimos em 

nós cristãos, uma perda de nossos referenciais e práticas iniciáticas enquanto 

processo e revelação do mistério através das ações rituais e dos símbolos que as 

constitui. Esta perda de referencial tem feito com que os códigos necessários para 

desvendar o significado e sentido de cada rito e símbolo das celebrações litúrgicas 

não sejam transmitidos, fazendo com que nossas liturgias se tornem, em grande 

parte, repetitivas. Quando não se compreende o que está sendo realizado através 

das ações rituais, é preciso explicá-las, trazer elementos de fora para “animar” as 

celebrações, para sair da monotonia e, com isto verifica-se uma deturpação e 

desvio do que realmente é celebrado. 

 Os símbolos e ritos são a identidade de um povo, de um grupo, de uma 

cultura. À medida que deles nos distanciamos, perdemos nossos referenciais e com 

isso, nossa identidade, caindo num devocionalismo de fé em grande parte 

superficial. O Mistério, o transcendente, só pode ser tocado através dos sinais 

sensíveis. Trata-se de uma questão antropológica, condição necessária ao homem 

para vivenciar e experenciar melhor a sua fé.  

 Podemos em princípio questionar-nos se os sinais sensíveis de nossas 

liturgias ainda hoje dizem algo aos homens e mulheres do século XXI. Se olharmos 

mais uma vez para outras religiões como, por exemplo, o judaísmo, o islamismo e o 

candomblé, e ainda algumas sociedades secretas como a maçonaria, vamos ver 

que SIM. Em todos estes exemplos, os ritos e símbolos estão muito presentes com 

uma carga de significados muito grande. E por que para os cristãos, não na mesma 

intensidade? Tudo vai depender da maneira em que seus membros são iniciados, 
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como são levados a se relacionarem e são inseridos nos símbolos e ritos. Talvez 

para os cristãos não signifiquem muito, pois bem poucos foram educados a se 

relacionar e nem inseridos na linguagem e dinâmica simbólico-ritual. Nossa 

iniciação não cumpriu sua função como deveria.  

 Faz-se necessário, portanto, como vimos, voltar às origens como pediu o 

Concílio Vaticano II e descobrir a prática da Igreja dos primeiros séculos. Recuperar 

na medida do possível o processo e o método catecumenal, feito em etapas e 

utilizado pelos Padres da Igreja. Este processo servirá de inspiração e unido ao 

Ritual de Iniciação Cristã de Adultos adaptado às crianças e adolescentes será o 

primeiro passo na renovação de nossas práticas catequéticas. Conhecer a fundo o 

RICA e o significado de cada uma de suas celebrações é essencial para a 

elaboração do itinerário e dos conteúdos a serem transmitidos, pois a catequese 

deve conduzir a celebração. É de suma importância, recuperar o valor e significado 

de cada ação ritual, de cada sinal sensível e na catequese, transmitir os códigos e 

as chaves necessárias para que os novos membros decifrem e visualizem o Mistério 

escondido em cada gesto e elemento. A iniciação cristã deve tocar todo o homem 

por inteiro, os sentidos, a mente e o coração. A fé, primeiro deve ser experimentada 

e depois entendida. A fé não é algo racional e por isso a catequese não pode ser 

apenas verbal.  

A proposta de aplicação do RICA apresentada é apenas uma provocação 

para mostrar a necessidade de mudança em nossas práticas catequéticas. Primeiro, 

uma mudança de mentalidade. Não é uma proposta ideal com certeza, mas, diante 

da realidade em que vivemos em nossas comunidades, e da total perda de 

referencia do que é um processo de iniciação, é um primeiro passo na busca de 

uma renovação em nossos processos de transmissão da fé. São pequenas ações, 

que a longo prazo, poderão formar uma nova assembleia celebrante: ativa, 

participante e consciente do que está celebrando. Que este trabalho ajude nossas 

comunidades a repensarem suas práticas e com esforço e dedicação, visualizarem 

com esperança novos horizontes.      
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Anexo 1 - Esquema do Itinerário Catecumenal  
                              4 tempos – 3 etapas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1°. TEMPO 
Evangelização ou pré-

catecumenato: tempo de 

fazer os primeiros contatos, 

conversão, encontro pessoal 

com Jesus, aproximação da 

comunidade 

Duração: Ilimitada  

Os candidatos são 

chamados de 

Simpatizantes 

 

2°. TEMPO 
Catecumenato: catequese, 

reflexão e aprofundamento. 

Vivência,  conversão, 

entrosamento com a Igreja 

São realizadas celebraçoes 

da Palavra, Exorcismos 

menores, bençãos e pode 

ocorrer as entregas 

Duração: um ou mais anos 

Os candidatos são 

chamados de Catecúmenos  

 

3°. TEMPO 
Purificação ou iluminação: 
preparação próxima para os 

sacramentos, escrutínios, 

entregas, catequese, práticas 

quaresmais 

São celebrados 3 escrutínios 

e pode ocorrer as entregas  

Duração:  Quaresma  

Os candidatos são 

chamados de Eleitos, 

competentes ou iluminados  

 

4°. TEMPO 
Mistagogia: 

Aprofundamento maior do 

mistério cristão, no mistério 

pascal, na vida nova. 

Viv6encia na comunidade 

cristã.  

Duração: Tempo Pascal  

São chamados de Neófitos   

 

RICA 7a.9-13 

RICA 14-20 

RICA 21-26 

RICA 37-40 

1ª Etapa: Rito de admissão 
ao catecumentato 

2ª Etapa: Preparação para 
os sacramentos 

(eleição) 

3ª Etapa: Celebração dos 
sacramentos da iniciação 

Começo da Iniciação cristã  

Ponto alto da 
 Iniciação cristã 
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Anexo 2 – Modelo de salas para os encontros de catequese 
 

 
 

Mesa da Palavra  
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Mesa da partilha  
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Anexo 3 - Esquema do Itinerário da proposta para Catequese de Eucaristia   
 

                 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1°. Etapa  
Conteúdo: Anúncio de 

Jesus Cristo na vivência 
do Ano Litúrgico e na 

apresentação e entrega 
do Livro Sagrado.  

 
Duração: 1°. Semana do 
Advento até Solenidade 

de Cristo Rei. 
 
    
 

2°. Etapa  
Conteúdo: A doutrina da 

Igreja apresentada 
através dos artigos da 

Profissão de Fé. 
 

Duração: 1°. Semana do 
Advento até Solenidade 

de Cristo Rei.   
 
 
  

 

3°. Etapa  
Conteúdo: A vida de 
oração, fundamentando a 
reflexão na oração do Pai-
Nosso. 

 
Participarão do 
Sacramento da 
Reconciliação.  
 
Duração: 1°. Semana do 
Advento até Solenidade 

de Cristo Rei.    
 
 

 

 

4°. Etapa  
Conteúdo: os sete 
sacramentos da Igreja, 
de modo especial os 
sacramentos da iniciação 
cristã. 
Preparação e Batismo 
dos catecúmenos 
durante a Quaresma e 
Vigília Pascal.  

 
Duração: 1°. Semana do 
Advento até Solenidade 

de Cristo Rei.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Outubro e novembro:  
Inscrições para a 

catequese e visita as 

família  

Domingo de Cristo Rei:  Rito 
de inscrição do nome e 
entrega do Livro Sagrado.  
Em um dos Domingos do 
Advento:  Rito de entrega do 
Símbolo.  

Domingo de Cristo Rei:  Rito 
de recitação do Símbolo.   
Em um dos Domingos do 
Advento:  Rito de entrega da 
Oração do Senhor.  

Domingo de Cristo Rei:  
Rito de recitação do Pai-
Nosso.  

 

Domingo de Cristo Rei:  
Celebração da Primeira 
Eucaristia .   
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Esquema do Itinerário da proposta para Catequese para o Crisma    
 

                 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°. Etapa  
Conteúdo: História da 

Salvação.  
 

Duração: 1°. Semana da 
Quaresma até 

Solenidade do Natal  
 
 
 
 
 
 
   
 

2°. Etapa  
Conteúdo: Conhecer a si, 
para servir melhor 
(Afetividade, sexualidade, 
vocação).  
 

Novembro: “Feira 
Paroquial” - Escolha da 
comunidade, pastoral 
ou movimento para o 
“Estágio Pastoral”. 

 
Duração: 1°. Semana da 

Quaresma até Solenidade 
da Epifania do Senhor.    

 

 

3°. Etapa  
Conteúdo: Ser Igreja - 
Amar e servir.  

Durante está etapa a 
catequese acontecerá 

dentro das 
comunidades, pasorais 
e movimentos em que o 

catequizando estará 
incerido. 

 
Duração: Solenidade da 
Epifania do Senhor até a 
Celebração do Crisma no 

Tempo Pascal do ano 
seguinte.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Janeiro e Fevereiro:  
Inscrições para a 

catequese e visita as 

família  

1°.  Domingo da Quaresma: 
Retiro espiritual para 
catequizandos e familia.  
Promovido pela pastoral 
catequese, pastoral familiar e 
Setor Juventude.  

Novena de Natal 

nas comunidades  

Solenidade da Epifania 
do Senhor:  Rito de 
acolhida e envio ao 
trabalho nas pastorais e 
movimentos .  

 

Durante Tempo Pascal:  
Celebração do 
Sacramento do Crisma.   
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Anexo 4  
 

Celebração de Inscrição do nome e entrega do Livro Sagrado485 

 
Palavra inicial: Esta celebração tem o objetivo de apresentar a toda a comunidade 
os catequizandos que concluíram a primeira etapa, chamando a atenção para a 
grande importância desse processo para a vida da Igreja, bem como, entregar-lhes 
a insígnia da Cruz de Cristo (sinal de sua adesão à catequese) e o Livro Sagrado. 
Aconselhamos que essa celebração aconteça na Solenidade de N. Sr. Jesus Cristo, 
Rei do Universo. Porém, por motivos pastorais pode ocorrer num outro dia. 
 
Preparando o ambiente: Livro grande (caderno ou livro estilo ‘livro ata”, onde serão 
registrados os nomes dos catequizandos) com o nome de todos os catequizandos 
(menos os nomes dos não batizados), em destaque. Bíblias e insígnias para todos 
os catequizandos (cordão com uma cruz ou crucifixo). Reservar bancos para os 
catequizandos e padrinhos. 
 
Procissão inicial: Os catequizandos e padrinhos de batismo participam da 
procissão inicial. Pode-se levar ainda a imagem de Cristo Rei, livro grande com os 
nomes dos catequizandos e as insígnias. 
 
Saudação inicial: O presidente acolhe os catequizandos, familiares e padrinhos. 
 

(tudo segue como de costume, até a homilia) 
 

Rito de apresentação e acolhida dos novos catequizandos486 
 

Após a proclamação do Evangelho o diácono ou na falta dele o catequista, 
pega o livro solenemente com os nomes dos catequizandos e chama-os cada um 
pelo nome. 
 
Diác.: Queiram aproximar-se os que estão com os nomes inscritos no livro dos 
catequizandos e que serão acolhidos na segunda etapa do processo catequético: 
(lê-se do livro os nomes) ...N..., ...N... 
 

Cada um responde individualmente: Presente! 
(ou todos juntos se forem muitos) 
 
Acaso haja alguns catequizando que não tenham sido batizados, seus nomes 

são inscritos no livro conforme rito abaixo: 
 
Diác.: Serão inscritos ainda os nomes daqueles que receberão o batismo no 
decorrer do processo catequético, portanto aproximem-se aqueles que se banharão 
na fonte das águas batismais. ...N..., ...N... 
 

                                                 
485

 Cf. PARO, Thiago A. Faccini. O Caminho. 1ª Etapa. Petrópolis: Vozes, 2014. pp. 122-123. 
486

 RICA, n. 314-329. 
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Os candidatos se aproximam e respondem presente! Depois acompanham o 
diácono ou o catequista até o altar onde o presidente da celebração inscreverá o 
nome de cada um no livro dos catequizandos. 

 
(homilia) 

 
Após a homilia o presidente prossegue com a entrega da insígnia e do Bíblia: 
Podem se aproximar um de cada vez ou se forem muitos, fazem uma fila um 

ao lado do outro e o presidente impõe sobre cada um a insígnia dizendo: 
 

...N..., recebe a insígnia da cruz de Cristo, sinal da sua adesão no caminho do 
discipulado. 
Catequizando responde: Amém. 
 
...N..., recebe este Livro da Palavra de Deus, que ela frutifique cada vez mais 
no seu coração. 
Catequizando responde: Amém. 
 
Todos retornam aos seus lugares e a missa prossegue como de costume. Podem-
se acrescentar algumas das orações.  
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Anexo 5 
 

Celebração de entrega do Símbolo487  
(Celebração a ser realizada em um dos domingos do Tempo do Advento) 

 
Palavra inicial: Esta celebração tem o objetivo de apresentar a toda à comunidade 
os catequizandos que estão iniciando a segunda etapa da catequese, chamando a 
atenção para a grande importância desse processo para a vida da Igreja, bem 
como, entregar-lhes a “Profissão de Fé”.  
 
Preparando o ambiente: Livro onde foi registrado os nomes dos catequizandos ao 
final da primeira etapa e envelopes com a folha contendo a Profissão de Fé (Credo). 
Reservar bancos para os catequizandos e padrinhos. Preparar crachás para cada 
catequizando para que o padre saiba o nome de cada um na hora de entregar o 
Credo. 
 
Procissão inicial: Os catequizandos e padrinhos de batismo participam da 
procissão inicial. Pode-se levar ainda o Livro de registro com os nomes dos 
catequizandos e os envelopes contendo a “Profissão de Fé”. 
 
Saudação inicial: O presidente acolhe os catequizandos, familiares e padrinhos. 
 

(tudo segue como de costume, até a homilia) 
 

Rito de entrega da “Profissão de Fé”488 
 

Após a proclamação do Evangelho o diácono ou na falta dele o catequista, 
pega o livro solenemente com os nomes dos catequizandos e chama-os cada um 
pelo nome. 
 
Diác.: Queiram aproximar-se os que estão com os nomes inscritos no livro dos 
catequizandos e que receberão da Igreja o Símbolo da fé: ...N..., ...N...   
(lê-se do livro apena o primeiro nome – nome de Batismo – se forem muitos pode-se 
omitir a leitura dos nomes)  
 

Cada um responde individualmente: Presente! 
(ou todos juntos se forem muitos) 
 

(homilia) 
 

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

 
Presidente: Caríssimos catequizandos, agora vocês receberão e escutarão as 
palavras da fé pela qual vocês serão salvos. São poucas, mas contêm grandes 
mistérios. Recebam e guardem essas palavras com pureza de coração.  
 

                                                 
487

 Cf. PARO, Thiago A. Faccini. O Caminho. 2ª Etapa. Petrópolis: Vozes, 2014. pp. 21-22. 
488

 Cf. RICA, n. 125-156. 
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(Podem se aproximar um de cada vez ou se forem muitos, fazem uma fila um 
ao lado do outro e o presidente faz a entrega do Símbolo impresso. Pode ter 
apenas uma música instrumental. Depois que todos receberam o presidente 
convida toda a comunidade a ficar de pé e começa o Símbolo dizendo)  
  
Creio em Deus,  
 
(E continua sozinho ou com a comunidade dos fiéis) 
 

Pai todo-poderoso, 
criador do céu e da terra;  
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, 
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, 
nasceu da Virgem Maria,  
padeceu sob Pôncio Pilatos, 
foi crucificado, morto e sepultado;  
desceu à mandão dos mortos;  
ressuscitou ao terceiro dia; 
subiu aos céus, 
está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, 
donde há de vir julgar os vivos e os mortos. 
Creio no Espírito Santo, 
na santa Igreja católica, 
na comunhão dos Santos, 
na remissão dos pecados,  
na ressurreição da carne, 
na vida eterna. Amém.   
 

O diácono ou outro ministro ou ainda o próprio catequista convida os 
catequizandos a se ajoelharem, dizendo:  
 
Diácono: Prezados catequizandos, ajoelhem-se para a oração sobre vocês.  
 

Quem preside diz, com estas palavras ou outras semelhantes: 
 
Presidente: Oremos pelos nossos catequizandos: que o Senhor nosso Deus abra 
os seus corações e as portas da misericórdia para que, assumam com amor a fé no 
Cristo e sejam verdadeiros discípulos missionários do seu Reino.  
 

Todos rezam em silêncio. Quem preside continua com as mãos estendidas 
sobre os catequizandos: 
 
Presidente: Senhor, fonte da luz e da verdade, imploramos vosso amor de Pai em 
favor destes vossos servos: Purificai-os e santificai-os; dai-lhes verdadeira ciência, 
firme esperança e santa doutrina para que se tornem dignos do teu Reino. Por 
Cristo, nosso Senhor.  
 

A missa prossegue como de costume. Na “Oração da Assembleia” podem-se 
acrescentar algumas das orações pelos catequizandos.  
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Anexo 6 

 

Celebração de Recitação do Símbolo489 
 

(Aconselhamos que essa celebração aconteça na Solenidade de N. Sr. Jesus 
Cristo, Rei do Universo. Porém, por motivos pastorais pode ocorrer num outro dia) 

 
Palavra inicial: Esta celebração tem o objetivo de apresentar a toda à comunidade 
os catequizandos que concluíram a segunda etapa da catequese, chamando a 
atenção para a grande importância desse processo para a vida da Igreja, bem 
como, assistir os catequizandos que recitarão publicamente a “Profissão de Fé”.  
 
Preparando o ambiente: Livro dos catequizandos onde foi registrado os nomes dos 
catequizandos ao final da primeira etapa. Reservar bancos para os catequizandos e 
padrinhos.  
 
Procissão inicial: Os catequizandos e padrinhos de batismo participam da 
procissão inicial. Pode-se levar ainda a imagem de Cristo Rei, livro grande com os 
nomes dos catequizandos. 
 
Saudação inicial: O presidente acolhe os catequizandos, familiares e padrinhos. 
 

(tudo segue como de costume, até depois da homilia) 
 

Rito do “Éfeta” e Recitação do Símbolo490  
 

Após a proclamação do Evangelho e a homilia o diácono ou na falta dele o 
catequista, pega o livro solenemente com os nomes dos catequizandos e chama-os 
cada um pelo nome. 
 
Diác.: Queiram aproximar-se os que estão com os nomes inscritos no livro dos 
catequizandos e que Recitarão o Símbolo: ...N..., ...N... (lê-se do livro os nomes - se 
forem muitos pode-se omitir a leitura dos nomes)  
 

Cada um responde individualmente: Presente! 
(ou todos juntos se forem muitos) 
 

Presidente: Queridos Catequizandos, queiram aproximar-se para recitar as 
palavras de fé que lhes foram entregues e vocês desejam guardar com pureza de 
coração. Elas são o símbolo, isto é, um resumo de nossa fé. São poucas, mas 
contêm grandes mistérios.  
 
(Quem preside convida à oração, dizendo:)  
 
Presidente: Oremos, irmão e irmãs para que Deus conserve e faça crescer sempre 
a fé que foi semeada no coração destes eleitos.  
 

                                                 
489

 Cf. PARO, Thiago A. Faccini. O Caminho. 2ª Etapa. Petrópolis: Vozes, 2014. pp. 119-120. 
490

 Cf. RICA, n. 193-202. 
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(Depois de um tempo de silêncio, prossegue:) 
 
Concedei, Senhor, que estes catequizandos, tendo acolhido o vosso plano de amor 
e os mistérios da vida de vosso Cristo, possam sempre proclamá-lo com palavras e 
vive-los pela fé, cumprindo em ações a vossa vontade. Por Cristo, nosso Senhor.  
 
Todos: Amém 
 
(A seguir, quem preside prossegue com o rito do “Éfeta”. Os catequizando 
aproximam-se do presidente um de cada vez e este, tocando com o polegar os 
ouvidos e os lábios de cada eleito dizendo:) 
 
Presidente: Éfeta, isto é, abre-te, a fim de proclamares o que ouviste, para louvor e 
glória de Deus. 
 

Se os catequizandos forem muitos, dir-se-á a formula inteira só para o 
primeiro; para os outros, apena: Éfeta, isto é, abre-te. Ao final todos os 
catequizandos recitam o Símbolo e a  missa prossegue com a “Oração da 
Assembleia”. 
117 

A celebração prossegue como de costume até o seu final. Na “Oração da 
Assembleia” podem-se acrescentar algumas das orações pelos catequizandos.  
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Anexo 7 

 

 

Celebração de Entrega da Oração do Senhor: Pai-Nosso491 
(Celebração a ser realizada em um dos domingos do Tempo do Advento) 

 
Palavra inicial: Esta celebração tem o objetivo de apresentar a toda à comunidade 
os catequizandos que iniciaram a terceira etapa da catequese, chamando a atenção 
para a grande importância deste processo para a vida da Igreja, bem como, 
entregar-lhes a “Oração do Senhor”.  
 
Preparando o ambiente: Livro  onde foi registrado os nomes dos catequizandos ao 
final da primeira etapa e envelopes com a folha contendo a oração do Pai Nosso. 
Reservar bancos para os catequizandos e padrinhos. Preparar crachás para cada 
catequizando para que o padre saiba o nome de cada um na hora de entregar a 
oração.  
 
Procissão inicial: Os catequizandos e padrinhos de batismo participam da 
procissão inicial. Pode-se levar ainda a vela a ser acesa da coroa do advento, livro 
grande com os nomes dos catequizandos e os envelopes contendo a oração do Pai 
Nosso. 
 
Saudação inicial: O presidente acolhe os catequizandos, familiares e padrinhos. 
 

(tudo segue como de costume, até a homilia) 
 

Rito de entrega da oração do Pai Nosso492 
 

Após a proclamação do Evangelho o diácono ou na falta dele o catequista, 
pega o livro solenemente com os nomes dos catequizandos e chama-os cada um 
pelo nome. 
 
Diácono (ou catequista): Queiram aproximar-se os que estão com os nomes 
inscritos no livro dos catequizandos e que receberão da Igreja a “Oração do 
Senhor”: ...N..., ...N...  
  
(lê-se do livro apena o primeiro nome – nome de Batismo – se forem muitos pode-se 
omitir a leitura dos nomes).  
 

Cada um responde individualmente: Presente! 
(ou todos juntos se forem muitos) 
 

(homilia) 
 

Após a homilia o presidente prossegue com a entrega da oração do Pai 
Nosso. Dirigindo-se até o ambão, abre mais uma vez o Evangeliário ou na 

                                                 
491

 Cf. PARO, Thiago A. Faccini. O Caminho. 3ª Etapa. Petrópolis: Vozes, 2015. pp. 23-24. 
492

 Cf. RICA, n. 188-192. 
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falta dele o próprio lecionário e dirigindo-se aos catequizandos com estas 
palavras ou outras semelhantes: 

 
Presidente: Caríssimos catequizandos, vocês ouvirão agora como o Senhor 
ensinou seus discípulos a rezar:  
 
(O presidente proclama solenemente o texto do evangelho de Mateus) 
 

 (Mt 6,9-13) 
 Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 
 “Vós deveis rezar assim: 
 Pai nosso que estás nos céus, 
 santificado seja o teu nome; 
 venha o teu Reino; 
     seja feita a tua vontade, 
 assim na terra como nos céus. 
 O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. 
 Perdoa as nossas ofensas, 
 Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.  
 E não nos deixes cair em tentação, 
 mas livra-nos do mal”.  
 
 Após ouvir as palavras do próprio Senhor, aproximem-se para receber esta Palavra 
impressa, como sinal e lembrança deste dia memorável. Recebam e guardem essas 
palavras com pureza de coração.  
 

Os catequizandos podem se aproximar um de cada vez ou se forem muitos, 
fazem uma fila um ao lado do outro e o presidente faz a entrega da oração 
impresso. Enquanto o padre entrega a oração, pode-se entoar um canto.  
 
 Depois que todos receberam o diácono ou outro ministro ou ainda o próprio 
catequista convida os catequizandos a se ajoelharem, dizendo:  

 
Diácono: Prezados catequizandos, ajoelhem-se para a oração sobre vocês.  
 

Quem preside diz, com estas palavras ou outras semelhantes: 
 
Presidente: Oremos pelos nossos catequizandos: que o Senhor nosso Deus abra 
os seus corações e as portas da misericórdia para que, escutando a Sua Palavra, 
assumam com amor a fé no Cristo e sejam verdadeiros discípulos missionários do 
seu Reino.  
 

Todos rezam em silêncio. Quem preside continua com as mãos estendidas 
sobre os catequizandos: 
 
Presidente: Deus eterno e todo poderoso, que por novos nascimentos tornais 
fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catequizandos 
para que, recitando a oração do Vosso Filho, tornem-se dignos do teu Reino. Por 
Cristo, nosso Senhor.  
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A missa prossegue como de costume. Na “Oração da Assembleia” podem-se 
acrescentar algumas das orações pelos catequizandos.  
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Anexo 8 

 
Celebração de recitação do Pai-nosso493  

 
Palavra inicial: Esta celebração tem o objetivo de apresentar a toda à comunidade 
os catequizandos que concluíram a terceira etapa da catequese, chamando a 
atenção para a grande importância desse processo para a vida da Igreja, bem 
como, acompanhar os catequizandos que rezarão ou cantarão a oração do Pai-
nosso. Aconselhamos que essa celebração aconteça na Solenidade de N. Sr. Jesus 
Cristo, Rei do Universo. Porém, por motivos pastorais pode ocorrer num outro dia. 
 
Preparando o ambiente: Livro dos catequizandos onde foi registrado os nomes dos 
catequizandos ao final da primeira etapa. Reservar bancos para os catequizandos e 
padrinhos.  
 
Procissão inicial: Os catequizandos e padrinhos de batismo participam da 
procissão inicial. Pode-se levar ainda a imagem de Cristo Rei, livro grande com os 
nomes dos catequizandos. 
 
Saudação inicial: O presidente acolhe os catequizandos, familiares e padrinhos. 
 

(tudo segue como de costume, até a doxologia “Por Cristo, com Cristo...”)  
 

Após a Doxologia da Prece Eucarística, o padre faz uma breve introdução 
chamando atenção para a oração do Pai Nosso que será cantado (ou recitado) 
pelos catequizandos. Lembrando que os mesmo receberam a oração no Senhor no 
começo da terceira etapa e que a meditaram durante todo o ano. Agora conscientes 
da importância e do valor de tais palavras deixadas pelo próprio Jesus Cristo, a 
cantarão ou recitarão. Como comunidade, família na fé, todos podem cantar ou 
rezar juntos. Os catequizandos então cantam ou recitam o Pai Nosso, lembrando 
que não se fala o “Amém” no final da oração do Senhor na Missa.   

 
(A missa prossegue como de costume até o oremos pós-comunhão) 
 
Após o oremos pós-comunhão, o diácono ou o próprio catequista convida os 

catequizandos a se ajoelharem para a oração que será feita sobre eles.  
 
Diác.: Queridos catequizandos, ajoelhem-se para a oração sobre vocês.   
 
Presidente: Queridos Catequizandos, hoje vocês concluem a terceira etapa do 
processo catequético. Juntamente com toda a comunidade rogamos ao Senhor que 
sejam perseverantes na oração e no caminho do Senhor.  
 

(Quem preside convida à oração, dizendo:) 
 
Presidente: Oremos, irmão e irmãs para que Deus conserve estes catequizandos e 
os faça crescer sempre na oração.  
 

                                                 
493

 Cf. PARO, Thiago A. Faccini. O Caminho. 3ª Etapa. Petrópolis: Vozes, 2015. p. 107. 
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(Depois de um tempo de silêncio, prossegue) 
 

Nós vos rogamos, Senhor, que por vossa graça estes catequizandos 
encontrem a alegria e o consolo na sua oração cotidiana e vivam cada vez mais em 
união convosco. Por Cristo, nosso Senhor.  
 
Todos: Amém 
 

(prosseguem-se os avisos e benção final) 
 
Observação: Na “Oração da Assembleia” podem-se acrescentar algumas das 
orações pelos catequizandos, seus pais e padrinhos.  
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Anexo 9 

 

RITO DE ACOLHIDA E ELEIÇÃO494   
(A ser realizado em uma das missas do 1º. domingo da Quaresma) 

 
Palavra inicial: Prezados catequistas, equipe de liturgia e presbíteros, a presente 
celebração tem por intenção acolher os catecúmenos para a recepção do 
sacramento do Batismo, oportunizando-lhes uma preparação espiritual mais intensa 
de maneira que toda a comunidade também participe e se responsabilize pelo 
batizando.  
 
Preparando o ambiente: Túnica beje ou de cor clara (exceto branca) para cada um 
dos catecúmenos. Livro onde foi registrado os nomes dos catequizandos ao final da 
primeira etapa. Reservar bancos para os catequizandos e padrinhos. 
 
Procissão Inicial: Os catecúmenos com seus padrinhos participam da procissão 
inicial.  
 

Rito de Acolhida495  
 

Acolhida: Após a saudação inicial, quem preside saúda os candidatos dirigindo a 
eles e a todos os presentes, a alegria e a ação de graças da Igreja por este 
momento tão importante em suas vidas e da comunidade.  
 Em seguida, convida o catecúmenos com seus padrinhos a se aproximarem.  
  
Diálogo: Quem preside tomando o “livro dos catequizandos”, chama cada um pelo 
nome:  
 
Presidente: N.  
 
Cada um responde “presente”.  
 
Quem preside continua:  
 
Presidente: O que pede a Igreja de Deus?  
 
Candidato: A fé 
 
Presidente: E esta fé, que te dará?  
 
Candidato: A vida eterna.  
  
Presidente: A vida eterna consiste em conhecermos o verdadeiro Deus e Jesus 
Cristo, que ele enviou. Ressuscitando dos mortos, Jesus foi constituído por Deus, 
Senhor da vida e de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Se vocês querem ser 
discípulos seu e membros da Igreja, é preciso que vocês sejam instruídos em toda a 
verdade revelada por ele; que aprenda a ter os mesmos sentimentos de Jesus 
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 Cf. PARO, Thiago A. Faccini. O Caminho. 4ª Etapa. Petrópolis: Vozes, 2015. pp. 125-126. 
495

 Cf. RICA, n. 133-151. 
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Cristo e procure viver segundo os preceitos do Evangelho; e, portanto, que vocês 
amem o Senhor Deus e o próximo como Cristo nos mandou fazer, dando-nos o 
exemplo.  
 Cada um de vocês está de acordo com tudo isso?  
 
Candidato: Estou  
 
Presidente: ...N... e  ...N..., peçam agora a seus pais (ou responsáveis) que se 
aproximem com vocês para darem sua licença.  
 
 Os pais ou responsáveis aproximam-se dos filhos e o presidente 
continua:  
 
Presidente: Caros pais, vossos filhos ...N... e ...N... querem ser Cristãos e pedem o 
Batismo. Estais de acordo com seu desejo?  
 
Pais: Estamos 
 
Presidente: Estais dispostos a ajuda-los a crescer na fé, observando os 
mandamentos e vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus?  
 
Pais: Sim, estamos! 
 
Presidente: Vocês padrinhos e madrinhas que nos apresentam agora estes 
candidatos, e vocês, nossos irmãos e irmãs aqui presentes, estão dispostos a 
ajuda-los a encontrar e seguir o Cristo? 
 
Padrinhos: Estamos 
 
Presidente: (N. e N.), eu declaro vocês eleitos para serem iniciados nos sagrados 
mistérios na próxima Vigília Pascal. (ou a data escolhida pela comunidade).  
 
Candidato: Graças a Deus.  
 
Presidente: Pai de bondade,  
nos vos agradecemos por estes vossos servos e servas  
que de muitos modos inspirastes e atraístes.  
Eles vos procuraram, e responderam na presença  
desta santa assembleia ao chamado que hoje lhes dirigistes.  
Por isso, Senhor Deus, nós vos louvamos e bendizemos.  
 
 Todos respondem, dizendo ou cantando:  
 
Todos: Bendito seja Deus para sempre.  
 

A missa prossegue como de costume até o final, onde o que preside situará 
os fiéis de que este foi o primeiro rito de acolhida dos catecúmenos em preparação 
o batismo. Outros ritos acontecerão durante o período quaresmal e culminará com o 
batizado de cada um deles na Solene Vigília Pascal (ou outra data escolhida pela 
comunidade). Algumas preces poderão ser feitas pelos eleitos na oração dos fiéis. 
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Anexo 10 
 

PRIMEIRO ESCRUTÍNIO496  
 

(A ser realizado em uma das missas do 3º. domingo da Quaresma) 
 

Palavra inicial: Com o presente rito, queremos assinalar os catequizandos com o 
sinal da cruz, bem como rezar por cada um deles, para que Deus os preserve de 
todo mal.  
 
Preparando o ambiente: Reservar bancos para os catequizandos e seus 
padrinhos, os quais já poderão permanecer sentados para o início da celebração. 
Túnica beje ou de cor clara (exceto branca) para cada um dos catecúmenos.   
 
 Tudo segue como de costume até o final da homilia.  
 
Liturgia da Palavra: Apenas na celebração em que for realizado o Escrutínio, usa-
se as fórmulas do Missal e do Lecionário do Ano A (Evangelho da Samaritana).  
 
 Depois da homilia quem preside chama os eleitos e seus padrinhos para se 
aproximarem e prossegue com a assinalação da fronte e dos sentidos.  
 

Assinalação da fronte e dos sentidos497 
 

Presidente: ...N... e ...N..., Cristo chamou a vocês para serem seus amigos; 
lembrem-se sempre dele e sejam fiéis em segui-lo! Para isso, vou marcar a vocês 
com o sinal da cruz de Cristo, que é sinal dos Cristãos.  
 Este sinal vai daqui em diante fazer que vocês se lembrem de Cristo e de seu 
amor por vocês.  
Presidente: ...N... e ...N..., recebam na fronte o sinal-da-cruz: o próprio Cristo te 
protege com sinal de sua vitória. Aprende a conhece-lo e segui-lo.  

Quem preside assinala a fronte de cada um dos catecúmenos com o sinal da 
cruz, onde depois o catequista e os padrinhos se for oportuno podem fazer o 
mesmo. Procede-se à assinalação dos sentidos , que podem ser feitas apenas 
pelos catequistas ou padrinhos, enquanto o que preside diz:  
Presidente: Recebam nos ouvidos o sinal-da-cruz, para que vocês ouçam a voz do 
Senhor. 
Presidente: Recebam nos olhos o sinal-da-cruz, para que vocês vejam a glória de 
Deus.  
Presidente: Recebam na boca o sinal-da-cruz, para que vocês respondam à 
Palavra de Deus. 
Presidente: Recebam no peito o sinal-da-cruz, para que  Cristo habite pela fé em 
seus corações.  
Presidente: Recebam nos ombros o sinal-da-cruz, para que vocês carreguem o 
jugo suave de Cristo.  
 Quem preside, sem tocar nos catecúmenos, faz o sinal-da-cruz sobre todos 
ao mesmo tempo, dizendo:  

                                                 
496

 Cf. PARO, Thiago A. Faccini. O Caminho. 4ª Etapa. Petrópolis: Vozes, 2015. pp. 127-128. 
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 Cf. RICA, n. 160-166. 
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Presidente:  Eu marco a vocês com o sinal-da-cruz em nome do Pai e do Filho + e 
do Espírito Santo, para que vocês tenham a vida eterna.  
Eleitos: Amém.  
Presidente:  Oremos. 

Deus todo poderoso,  
que pela cruz e ressurreição de vosso Filho 
destes a vida ao vosso povo, 
concedei que estes vossos servos e servas,  
marcados com o sinal-da-cruz, 
seguindo os passos de Cristo, 
conservem em sua vida a graça da vitória da cruz  
e a manifestem por palavras e gestos.  
Por Cristo nosso Senhor.  

 
Todos: Amém.  
 
 O que preside dirigindo-se aos fiéis, convida-os a orar em silêncio pelos 
eleitos. Voltando-se para os eleitos, convida-os igualmente a orar em silêncio e 
exorta-os a manifestar pela atitude do corpo seu espírito de penitência, inclinando-
se ou ajoelhando-se. Conclui com estas ou outras palavras semelhantes:   
 
Presidente: Eleitos de Deus, inclinem-se (ou: ajoelhem-se) para a oração.  
 

Os eleitos inclinam-se ou ajoelham-se. Todos rezam um momento em 
silêncio e, quem preside prossegue:  
 
Oremos. 
Pai de misericórdia, 
por vosso Filho vos compadecestes da samaritana 
e, com a mesma ternura de Pai,  
oferecestes a salvação a todo pecador.  
Olhai em vosso amor estes eleitos 
que desejam receber, pelos sacramentos,  
a adoção de filhos: 
que eles, livres da servidão do pecado 
e do passado jugo do demônio,  
recebam o suave jugo de Cristo.  
Protegei-os em todos os perigos,  
A fim de que vos sirvam fielmente  
na paz e na alegria 
e vos rendam graças para sempre.  
Por Cristo, nosso Senhor.  
 
Todos: Amém.  
 
 Quem preside, em silêncio, impõe a mão sobre cada eleito e continua com as 
mãos estendidas:  
 
Senhor Jesus, que em vossa admirável misericórdia 
converteste a samaritana,  
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para que adorasse o Pai em espírito e verdade,  
libertai agora das ciladas do demônio 
estes eleitos que se aproximam das fontes da água viva; 
convertei seus corações pela força do Espírito Santo,  
a fim de conhecerem o vosso Pai,  
pela fé sincera que se manifesta na caridade. 
Vós  que viveis e reinais para sempre.  
    
Todos: Amém.  
 

Os eleitos se levantam, auxiliados por seus padrinhos e retornando aos seus 
lugares, a missa prossegue como de costume. Algumas preces poderão ser feitas 
pelos eleitos na oração dos fiéis.  
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Anexo 11 
 

SEGUNDO ESCRUTÍNIO498  
 

(A ser realizado em uma das missas do 4º. domingo da Quaresma) 
 

Palavra inicial: Com a presente celebração, queremos realizar o rito do “Éfeta” nos  
catecúmenos sugerindo a necessidade da graça para ouvir e professar a Palavra de 
Deus, afim de alcançar a salvação, além de rezar por cada um deles, para que Deus 
os preserve de todo mal.  
 
Preparando o ambiente: Túnica beje ou de cor clara (exceto branca) para cada um 
dos catecúmenos. Reservar bancos para os catequizandos e seus padrinhos, os 
quais já poderão permanecer sentados para o início da celebração.  
 
 Tudo segue como de costume até o final da homilia.  
 
Liturgia da Palavra: Apenas na celebração em que for realizado o Escrutínio, usa-
se as fórmulas do Missal e do Lecionário do Ano A (Evangelho do cego de 
nascença).  
 
 Depois da homilia quem preside chama os eleitos e seus padrinhos para se 
aproximarem e prossegue com o rito do “Éfeta”.  
 

Rito do “Éfeta”499 
Quem preside, tocando com o polegar os ouvidos e os lábios de cada eleito diz:  

Presidente: Éfeta, isto é, abre-te, 
                     a fim de proclamares o que ouviste,  
                     para louvor e glória de Deus.   
 
 O que preside dirigindo-se aos fiéis, convida-os a orar em silêncio pelos 
eleitos. Voltando-se para os eleitos, convida-os igualmente a orar em silêncio e 
exorta-os a manifestar pela atitude do corpo seu espírito de penitência, inclinando-
se ou ajoelhando-se. Conclui com estas ou outras palavras semelhantes:   
 
Presidente: Eleitos de Deus, inclinem-se (ou: ajoelhem-se) para a oração.  
 

Os eleitos inclinam-se ou ajoelham-se. Todos rezam um momento em 
silêncio e, quem preside prossegue:  
 
Oremos. 
Pai de bondade, 
que destes ao cego de nascença  
a graça de crer em vosso Filho 
e de alcançar pela fé o vosso reino de luz, 
libertai estes eleitos dos erros que cegam 
e concedei-lhes, 
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de olhos fixos na verdade, 
tornarem-se para sempre filhos da luz.  
Por Cristo, nosso Senhor.  
 
Todos: Amém.  
 
 Quem preside, em silêncio, impõe a mão sobre cada eleito e continua com as 
mãos estendidas:  
 
Senhor Jesus, luz verdadeira,  
que iluminais toda a humanidade, 
libertai, pelo Espírito da verdade, 
os que se encontram oprimidos pelo pai da mentira,  
e despertai a boa vontade 
dos que chamastes aos vossos sacramentos,  
para que, na alegria da vossa luz,  
tornem-se como o cego outrora iluminado, 
audazes testemunhas da fé. 
Vós  que viveis e reinais para sempre.  
    
Todos: Amém.  
 

Os eleitos se levantam, auxiliados por seus padrinhos e retornando aos seus 
lugares, a missa prossegue como de costume. Algumas preces poderão ser feitas 
pelos eleitos na oração dos fiéis.  
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Anexo 12 
 

TERCEIRO ESCRUTÍNIO500  
 

(A ser realizado em uma das missas do 5º. domingo da Quaresma) 
 

Palavra inicial: Com a presente celebração, queremos realizar o rito da unção com 
o óleo dos catecúmenos nos eleitos, além de rezar por eles, para que Deus os 
preserve de todo mal.  
 
Preparando o ambiente: Recipiente com o óleo dos catecúmenos, algodão e 
lavabo (bacia, jarro com água e sabonete). Túnica beje ou de cor clara (exceto 
branca) para cada um dos catecúmenos. Reservar bancos para os catequizandos e 
seus padrinhos, os quais já poderão permanecer sentados para o início da 
celebração.  
 
 Tudo segue como de costume até o final da homilia.  
 
Liturgia da Palavra: Apenas na celebração em que for realizado o Escrutínio, usa-
se as fórmulas do Missal e do Lecionário do Ano A (Evangelho da ressurreição de 
Lázaro).  
 
 Depois da homilia quem preside chama os eleitos e seus padrinhos para se 
aproximarem e prossegue com o rito da unção com o óleo dos catecúmenos. Usa-
se nesse rito o óleo dos catecúmenos bento pelo Bispo na Missa do Crisma ou, por 
razões pastorais, pelo sacerdote, imediatamente antes da unção.  
 

Rito da unção501 
Apresenta-se a todos o recipiente com o óleo e, em seguida, quem preside reza a 

seguinte ação de graças:  
Presidente: Bendito sejais vós, Senhor Deus,  
  porque, no vosso imenso amor,  
  criastes o mundo para nossa habitação.  
Todos: Bendito seja Deus para sempre!   
 
Presidente: Bendito sejais vós, Senhor Deus,  
  porque criastes a oliveira,  
  cujos ramos anunciaram o final do dilúvio 
  e o surgimento de uma nova humanidade.  
 
Todos: Bendito seja Deus para sempre!   
 
Presidente: Bendito sejais vós, Senhor Deus,  
  porque, através do óleo, 
  fruto da oliveira, 
  fortaleceis vosso povo para o combate da fé.  
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Todos: Bendito seja Deus para sempre!   
 
Presidente: O Deus, proteção de vosso povo,  

que fizestes do óleo, vossa criatura, 
um sinal de fortaleza:  
(se o óleo não estiver bento, e quem preside for sacerdote, diz: 
abençoai + este óleo e) 
concedei a estes catecúmenos  
a força, a sabedoria e as virtudes divinas, 
para quem sigam o caminho do Evangelho de Jesus, 
tornem-se generosos no serviço do reino 
e, dignos da adoção filial, 
alegrem-se por terem renascido 
e viverem em vossa Igreja. 
Por Cristo, nosso Senhor.  
 

Todos: Amém. 
 

Quem preside diz:  
Presidente: O Cristo Salvador te dê a sua força simbolizada por este óleo da 
salvação. Com ele te ungimos  no mesmo Cristo, Senhor nosso, que vive e reina 
pelos séculos.  

(Quem preside, procede ungindo a cada um dos eleitos, no peito ou em 
ambas as mãos, se parecer oportuno) 

 
Presidente: O Cristo Salvador te dê a sua força, ele que vive e reina pelos séculos. 
Todos: Amém.  

O que preside dirigindo-se aos fiéis, convida-os a orar em silêncio pelos 
eleitos. Voltando-se para os eleitos, convida-os igualmente a orar em silêncio e 
exorta-os a manifestar pela atitude do corpo seu espírito de penitência, inclinando-
se ou ajoelhando-se. Conclui com estas ou outras palavras semelhantes:   
 
Presidente: Eleitos de Deus, inclinem-se (ou: ajoelhem-se) para a oração.  
 

Os eleitos inclinam-se ou ajoelham-se. Todos rezam um momento em 
silêncio e, quem preside prossegue:  
 
Oremos. 
Deus Pai, fonte da vida, 
Vossa glória está na vida feliz dos seres humanos 
e o vosso poder se revela na ressurreição dos mortos.  
Arrancai da morte os que escolhestes 
e desejam receber a vida pelo Batismo. 
Livrai-nos da escravidão do demônio,  
que pelo pecado deu origem à morte  
e quis corromper o mundo que criastes bom.  
Submetei-o ao poder do vosso Filho amado,  
para receberem  dele a força da ressurreição 
e testemunharem, diante de todos,  
a vossa glória.    
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Por Cristo, nosso Senhor.  
 
Todos: Amém.  
 
 Quem preside, em silêncio, impõe a mão sobre cada eleito e continua com as 
mãos estendidas:  
 
Senhor Jesus Cristo,  
ordenastes a Lázaro sair vivo do túmulo 
e pela vossa ressurreição 
libertastes da morte toda a humanidade,  
nós vos imploramos em favor de vossos servos e servas,  
que acorrem às águas do novo nascimento 
e à ceia da vida; 
não permitais que o poder da morte retenha aqueles que, por sua fé,  
vão participar da vitória de vossa ressurreição. 
Vós  que viveis e reinais para sempre.  
    
Todos: Amém.  
 

Os eleitos se levantam, auxiliados por seus padrinhos e retornando aos seus 
lugares, a missa prossegue como de costume. Algumas preces poderão ser feitas 
pelos eleitos na oração dos fiéis.  
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Anexo 13 
 

CELEBRAÇÃO BATISMAL502   
(A ser realizado na Vigília Pascal) 

 
Palavra inicial: É chegado o importante momento dos nossos catecúmenos serem 
incorporados a Cristo e a sua Igreja. Este deve ser um oportuno momento de 
conscientização da comunidade do valor do Batismo e dos compromissos com ele 
assumidos. Momento de festa e de estrema alegria para toda a comunidade 
celebrante.  
 Aconselhamos que esta celebração aconteça no sábado, durante a Vigília 
Pascal, porém, por questões pastorais (principalmente se for dado todos os 
sacramentos da Iniciação Cristã a algum adulto), está pode ser realizada em uma 
das missas do domingo de Páscoa.  
 
Preparando o ambiente: Aconselhamos as comunidades que não tem pia ou fonte 
batismal, que coloquem em lugar conveniente, uma grande caixa de água 
devidamente ornamentada com tecidos e flores, para a realização do batismo por 
imersão. Túnica branca para ser entregue nos ritos complementares (“Veste 
batismal”), óleo do Santo Crisma e vela. Reservar bancos para os eleitos e 
padrinhos.  
 
Orientações: O eleito vestindo a túnica que usou durante o rito de “acolhida e 
eleição” e durante os “escrutínios”, participa de toda a celebração da Vigília até o 
final da homilia, onde dá-se início à liturgia batismal.  
- Segue-se o rito próprio da Vigília Pascal descrito no Missal Romano:  
 
 * Procissão até o batistério, se este pode ser visto pelos fiéis. Caso contrário, 
coloca-se o recipiente com água no próprio presbitério. 
 * Apresentação dos eleitos pelos Pais e Padrinhos à Igreja reunida.  
 * Exortação do sacerdote (n. 38 do Missal Romano). 
 * Canto da Ladainha. 
 * Benção da água batismal. 
 * Renuncia ao demônio e profissão de fé (sem velas).  
 * Banho batismal.  
 

Se o batismo for por imersão, o eleito é mergulhado de túnica, estando de 
roupa por baixo, observando as normas do pudor e da conveniência.  

Após o batismo, o neobatizado conduzido a um lugar apropriado, troca de 
roupa rapidamente e retorna a assembleia para os ritos complementares. Enquanto 
isto, a comunidade entoa cantos apropriados.  

 
Ritos complementares 

 
Entrega da Veste Branca: (RICA 225) 

 
Presidente: N., você nasceu de novo  
e se revestiu de Cristo.  
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Receba, portanto, a veste batismal, 
que você deve levar sem mancha 
até a vida eterna, 
conservando a dignidade de filho de Deus.  
 
O batizado: Amém  
 

Unção depois do Batismo: (RICA 224) 
 Quem preside unge a cabeça dos batizados com o crisma dizendo uma só 
vez para todos:  
Presidente: Deus todo poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 
que fez vocês renascerem pela água e pelo Espírito Santo 
e os libertou de todos os pecados, 
unge suas cabeças com o óleo da salvação 
para que vocês façam parte de seu povo,  
como membros do Cristo,  
sacerdote, profeta e rei, 
até a vida eterna.  
 
O batizados: Amém.  
 

Entrega da Luz: (RICA 226) 
 
Presidente: Aproxima-se a madrinha,  
para entregar a luz ao que renasceu pelo Batismo.  
 

(Os padrinhos acendem a vela no círio pascal e entregam ao afilhado) 
 
Presidente: Deus te tornou luz em Cristo. 
Caminha sempre como filho da luz, 
para que, perseverando na fé, 
possas ir ao encontro do Senhor 
com todos os Santos 
no reino celeste.  
 
O batizado: Amém  
 

Após os ritos complementares, toda a assembleia de pé e com velas acesas, 
renova as promessas do Batismo. Segue a aspersão do povo, durante a qual se 
canta hino ou um salmo apropriado.  
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Anexo 14 
 
 

CELEBRAÇÃO BATISMAL503   
 

(Se esta acontecer em uma das Missas do domingo de Páscoa) 
 
Palavra inicial: Se a celebração do batismo, por algum motivo não puder ter 
acontecido durante a Vigília Pascal, segue-se orientações para a celebração em 
uma das Missas do domingo de Páscoa.  
 
Preparando o ambiente: Aconselhamos as comunidades que não tem pia ou fonte 
batismal, que coloquem em lugar conveniente, uma grande caixa de água 
devidamente ornamentada com tecidos e flores, para a realização do batismo por 
imersão. Túnica branca para ser entregue nos ritos complementares (“Veste 
batismal”), óleo do Santo Crisma e vela. Reservar bancos para os eleitos e 
padrinhos.  
 
Orientações: O eleito vestindo a túnica que usou durante o rito de “acolhida e 
eleição” e durante os “escrutínios”, participa da procissão inicial com seus padrinhos 
onde a frente poderá entrar o círio pascal.  
- Durante a saudação inicial, o presidente acolhe os eleitos e seus familiares, 
destacando este importante momento para a vida do eleito e da comunidade 
celebrante.  
- A Missa prossegue normalmente até o final da homilia, onde dá-se início à liturgia 
batismal.  
 
 * Procissão até o batistério, se este pode ser visto pelos fiéis. Caso contrário, 
coloca-se o recipiente com água no próprio presbitério. 
 * Apresentação dos eleitos pelos Pais e Padrinhos à Igreja reunida.  
 * Exortação do sacerdote  
 
Presidente: Caros fiéis, apoiemos nossas preces  
a alegre esperança dos nossos irmão e irmãs (N., N.), 
que pedem o santo Batismo, 
para que Deus todo-poderoso acompanhe com sua misericórdia os que se 
aproximam da fonte do novo nascimento.  
   
 Segue o canto da Ladainha, à qual se podem acrescentar alguns nomes de 
Santos, sobretudo dos Padroeiros da Igreja, do Lugar e dos que vão receber o 
Batismo. Após o canto, quem preside diz:  
 
Presidente: Ó Deus de bondade, 
manifestai o vosso poder 
nos sacramentos que revelam vosso amor. 
Enviai o Espírito de adoção 
para criar um novo povo,  
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nascido para vós nas águas do Batismo. 
E assim possamos ser em nossa fraqueza 
instrumentos do vosso poder. 
Por Cristo, nosso Senhor.  
 
Todos: Amém  

 
Oração sobre a água 

 
Presidente: Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus quis servir-se da 
água para dar sua vida aos que crêem.  Unamos nossos corações, suplicando ao 
Senhor que derrame sua graça sobre os seus escolhidos. 
  

Quem preside, voltando para a fonte, diz a seguinte oração de bênção sobre 
a água:  
 
Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos  
realizais maravilhas invisíveis. 
Ao longo da História da Salvação, 
 vós vos servistes da água  
para fazer-nos conhecer a graça do Batismo. 
Já na origem do mundo 
 vosso Espírito pairava sobre as águas  
para que elas concebessem a força de santificar. 
 
• Todos: Fontes do senhor, bendizei o Senhor! 
 
Nas próprias águas do dilúvio,  
prefigurastes o nascimento da nova humanidade,  
de modo que a mesma água  
Sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedestes aos filhos de 
Abraão  
atravessar o mar vermelho a pé enxuto 
para que, livres da escravidão,  
prefigurassem o povo nascido na água do Batismo. 
 
• Todos: Fontes do senhor, bendizei o Senhor! 
 
Vosso Filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, 
foi ungido pelo Espírito Santo. 
Pendente da cruz,  
do seu coração aberto pela lança,  
fez correr sangue e água.  
Após sua ressurreição, ordenou aos Apóstolos: 
“Ide, fazei meus discípulos todos os povos  
e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo”. 
 
• Todos: Fontes do senhor, bendizei o Senhor! 
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Olhai agora, ó Pai, a vossa Igreja, 
 e fazei brotar para ela a água do batismo. 
 Que o Espírito Santo dê por está água a graça de 
Cristo,  
a fim de que homem e mulher, criados à 
vossa imagem, 
sejam lavados da antiga culpa pelo batismo  
e renasçam pela água e pelo Espírito Santo  
para uma vida nova. 
 

Quem preside mergulha o círio pascal na água uma ou três vezes (ou 
simplesmente toca na água com a mão), dizendo:  
 
Nós vos pedimos, ó Pai,  
que por vosso Filho desça sobre esta água  
a força do Espírito Santo.  
 

E mantendo o círio na água continua:  
 
E todos os que , pelo Batismo,  
Forem sepultados na morte com 
Cristo, ressuscitem com ele para a vida.  
Por Cristo, nosso Senhor. 
 
Todos: Amém. 
 
 Quem preside retira o círio pascal da água, enquanto o povo aclama:  
 
Fontes do Senhor, bendizei o Senhor! 
Louvai-o e exaltai-o para sempre! 

RENÚNCIA 
 

A renúncia e a profissão de fé são partes de um único rito. Depois da 
consagração da água, quem preside interroga ao mesmo tempo todos os eleitos (os 
eleitos sem velas). 
 
Presidente: Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renuncias ao pecado? 
 
Eleitos: Renuncio 
 
Presidente: Para viver como irmãos, renuncias a tudo o que causa desunião?  
 
Eleitos: Renuncio  
 
Presidente: Para seguir Jesus Cristo, renuncias ao demônio, autor e principio do 
pecado?  
 
Eleitos: Renuncio 
 

 



182 

 

PROFISSÃO DE FÉ 
 
Presidente: ...N..., crês em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra? 
 
Eleitos: Creio 
 
Presidente: Crês em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da 
virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu?  
 
Eleitos: Creio 
 
Presidente: Crês no Espírito Santo, na Santa Igreja católica, na comunhão dos 
Santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna?  
 
Eleitos: Creio 
 

BANHO BATISMAL  
 

Convém que a água seja abundante, de modo que o batismo apareça como 
uma verdadeira passagem pela água ou banho. Se o batismo for por imersão, o 
eleito é mergulhado de túnica, estando de roupa por baixo, observando as normas 
do pudor e da conveniência.  
 
Presidente: 

 N... EU TE BATIZO EM NOME DO PAI, 
E DO FILHO, 

E DO ESPÍRITO SANTO. 
 
 

Após o batismo, o neobatizado conduzido a um lugar apropriado, troca de 
roupa rapidamente e retorna a assembleia para os ritos complementares. Enquanto 
isto, a comunidade entoa cantos apropriados.  

 
Ritos complementares 

 
Entrega da Veste Branca: (RICA 225) 

 
Presidente: N., você nasceu de novo  
e se revestiu de Cristo.  
Receba, portanto, a veste batismal, 
que você deve levar sem mancha 
até a vida eterna, 
conservando a dignidade de filho de Deus.  
 
O batizado: Amém  
 

Unção depois do Batismo: (RICA 224) 
 Quem preside unge a cabeça dos batizados com o crisma dizendo uma só 
vez para todos:  
Presidente: Deus todo poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 
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que fez vocês renascerem pela água e pelo Espírito Santo 
e os libertou de todos os pecados, 
unge suas cabeças com o óleo da salvação 
para que vocês façam parte de seu povo,  
como membros do Cristo,  
sacerdote, profeta e rei, 
até a vida eterna.  
 
O batizados: Amém.  
 

Entrega da Luz: (RICA 226) 
 
Presidente: Aproxima-se a madrinha,  
para entregar a luz ao que renasceu pelo Batismo.  
 

(Os padrinhos acendem a vela no círio pascal e entregam ao afilhado) 
 
Presidente: Deus te tornou luz em Cristo. 
Caminha sempre como filho da luz, 
para que, perseverando na fé, 
possas ir ao encontro do Senhor 
com todos os Santos 
no reino celeste.  
 
O batizado: Amém. 
 

Após os ritos complementares, toda a assembleia de pé, omitindo o Símbolo, 
faz a oração dos fiéis. A Missa prossegue normalmente até o final.  
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Anexo 15 
 

CELEBRAÇÃO DA PRIMEIRA EUCARISTIA504  
 

Palavra inicial: Esta celebração tem o objetivo de apresentar a toda à comunidade 
os catequizandos que concluíram a quarta etapa da catequese, chamando a 
atenção para a grande importância desse processo para a vida da Igreja, bem 
como, distribuir pela primeira vez, o Comunhão aos catequizandos. Aconselhamos 
que essa celebração aconteça na Solenidade de N. Sr. Jesus Cristo, Rei do 
Universo. Porém, por motivos pastorais pode ocorrer num outro dia. 
 
Preparando o ambiente: Livro dos catequizandos onde foi registrado os nomes dos 
catequizandos ao final da primeira etapa. Reservar bancos para os catequizandos e 
padrinhos. Todo necessário para a celebração Eucarística. Sugerimos que seja 
consagrado pão ázimo confeccionado por alguém da comunidade.  
 
Procissão inicial: Os catequizandos e padrinhos de batismo poderão participam da 
procissão inicial. Pode-se levar ainda Círio pascal, a imagem de Cristo Rei, livro 
grande com os nomes dos catequizandos. 
 
Observações: Para o momento da renovação das promessas batismais, incentivar 
os catequizandos a trazerem de casa a vela utilizada no dia do seu batismo.   
 Sugerimos como já foi dito, que pão ázimo a ser consagrado, seja feito por 
alguém da comunidade, onde se visualizará melhor o sentido e significado da 
Eucaristia. Uma patena maior poderá ser usada onde caiba a comunhão do 
presidente e dos fiéis, exprimindo assim a simbologia de um único pão (um só 
corpo).  
 A comunhão seja de modo especial feita sob as suas espécies, bebendo 
diretamente do cálice ou por intinção505 (o ministro mergulha no cálice a pontinha do 
Pão e entrega ao catequizando ou ainda o ministro entrega o Pão ao catequizando 
e o mesmo mergulha o Pão no Vinho comendo-o em seguida), visualizando melhor 
o mandato do Senhor: “tomai e comei... tomai e bebei...”.  

Cuidado com as imagens com as quais usamos para representar a 
Eucaristia: santinhos, fotografias, painéis, arranjos (isopor, papel, ostensório....), 
imagens de pão e de uva... As imagens usadas em camisetas e lembrancinhas 
quando se a o costume, representem o que significa (realidade referente), não o que 
vemos (sinais sensíveis). Sendo assim, sugerimos algumas imagens como o 
“cordeiro”, “o pelicano”, “cinco pães e dois peixes”, imagem da cena dos “discípulos 
de Emaús” dentre outras.  

Evite-se também as lembrancinhas que parecem “diploma” ou “certificado”, 
para não dar a impressão de que estão concluindo um curso apenas.  
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