
INTEGRAR LITURGIA E CATEQUESE 
DOIS CÓDIGOS 

DA MESMA MENSAGEM



CÓDIGOS 
COMUNICATIVOS

Ver: a beleza da Presença de Deus

Ouvir a Palavra de Deus

Comer e beber: o pão e o vinho
consagrados

Tocar o irmão e a irmã: na paz

Cheirar o perfume do incenso:
Altar, Palavra e Assembleia

Silenciar: sem suspender a
comunicação com o mistério



O TEMPLO CRISTÃO
espaço sagrado 

cuja arte pretende testemunhar uma fé que tem
suas raízes no tempo.

é o lugar da alteridade,

que se separa da cronologia habitual

coliga o crente num outro tempo, marcado pela
revelação divina.

memória do passado, que remete ao futuro, e
comunica uma situação nova.



A beleza do espaço não 
deve ser poluída com 
campanhas, cartazes, 

devocionais, excesso de 
flores, folhagens e 
panos decorativos.

Espaço mistagógico é 
essencial, focado e 

cristocêntrico.



SILENCIAR

No silêncio o 
humano encontra-
se consigo mesmo, 

com seus apelos 
mais profundos, 

com seus desejos 
e carências. 

No silêncio aberto, 
está a Presença de 

quem se fez 
Palavra!



Valorizar o Silêncio

Oração da Coleta

Após a Homilia

Após Comungar 

Evitar cantos de 
ação de graças que 

não deixam a 
contemplação 
silenciosa do 

mistério que visita 
o humano na 

Eucaristia



PALAVRA 
DE DEUS 

O rito transforma a 
Bíblia de texto em 

testemunho. 

A Sagrada Escritura 
é ligada ao gesto: 

carregada, elevada, 
incensada, 

proclamada, 
beijada. 

Sinais indicam a 
comunhão com o 

mistério. 



✓Deixar Deus falar 

na sua Palavra

✓Evitar 

comentários 

✓Preparar o leitor 

✓Leitor preparar-se

✓ Ritualizar o Evangelho: procissão, 
velas, incenso, beijo: solenizar a 

Palavra de Jesus



Comer e beber: o Pão e o Vinho consagrados
CONFORME INDICA O MISSAL ROMANO, DISTRIBUIR,  

ALGUMAS VEZES NO ANO A COMUNHÃO SOB DUAS ESPÉCIES



RITOS E ENTREGAS NA IVC

SOBRIEDADE

SEM MULTIPLICAR AS PALAVRAS

A EXPLICAÇÃO DEVE SER NA CATEQUESE: ANTES OU
MESMO DEPOIS DA CELEBRAÇÃO

O GESTO E O SIMBÓLICO FALAM POR SI

QUEM PRESIDE COMUNICA COM SEU SER, GESTOS,
OLHAR E PALAVRAS, O QUE O RITO SIGNIFICA

NÃO INVENTAR NOVOS SINAIS E RITOS, PARA NÃO
CORRER O RISCO DE PERDER O SENTIDO QUE A
TRADIÇÃO NOS ENTREGOU



ENTRADA NO CATECUMENATO
(RICA 68 ss)

Diálogo

Primeira Adesão

Assinalação da fronte e dos sentidos

Cruz no pescoço ( opcional) 

Ingresso na igreja

Liturgia da Palavra

Entrega do Livro da Palavra de Deus

Preces pelos catecúmenos

Oração conclusiva

Despedida dos catecúmenos

Celebração Eucarística



ENTREGA DO PAI NOSSO e do 
CREIO

As «tradições», pelas quais a Igreja entrega aos eleitos
os antiquíssimos documentos da fé e da oração – o
Símbolo (CREIO) e a Oração dominical (PAI NOSSO) –,
têm como finalidade a sua iluminação.

No Creio, em que se proclamam as maravilhas de Deus
para salvação dos homens, os olhos dos eleitos são
inundados de fé e de alegria.

No Pai Nosso, reconhecem o novo espírito de filhos,
pelo qual chamam a Deus seu Pai, sobretudo na
assembleia eucarística.



CELEBRAÇÃO DE ELEIÇÃO
Proclamação da Palavra

Homilia

Apresentação dos candidatos 
com seus padrinhos –
testemunho para ver se estão 
vivendo como o Evangelho pede

Admissão ou eleição – tornam-
se eleitos para os sagrados 
mistérios na próxima Vigília 
Pascal

Oração pelos eleitos - preces

Despedida dos eleitos

Liturgia Eucarística



RITOS DE EXORCISMOS E RENÚNCIAS 
AO DIABO E AOS DEMÔNIOS

Onde estiver generalizada a prática de cultos
gentílicos - culto dos espíritos, culto dos
mortos, magia - pode, a juízo das Conferências
Episcopais, introduzir-se, no todo ou em parte,
um primeiro exorcismo e uma primeira
renunciação.

os catequistas podem receber delegação do
Bispo para fazer os exorcismos menores e dar
as bênçãos que se encontram no Ritual nn.
113-124 do RICA.



ESCRUTÍNIOS
Celebrados nos três últimos DOMINGOS da QUARESMA

Liturgia da Palavra e Homilia

Oração em Silêncio – ajoelham-se os eleitos

Preces pelos eleitos – padrinhos mão direito sobre 
os ombros

Exorcismo – imposição das mãos sobre os eleitos 

Despedida dos eleitos

Diz-se o Creio e Liturgia Eucarística



Sábado Santo

RITOS DE PREPARAÇÃO IMEDIATA

Ritos iniciais - Oração

Liturgia da Palavra: Leitura, Salmo e Evangelho.

Recitação do Creio: oração antes de rezar o Creio

Rito do Éfeta: Leitura do Evangelho de Marcos 7 –
homem surdo – Abre-te

Escolha do nome cristão – ou explicar o sentido cristão
do nome que a pessoa já tem. Ler Gênesis 17: O teu
nome será Abraão

Rito da unção dos catecúmenos – Ação de graças pelo
óleo, sacerdote pode ungir com oração própria.



SACRAMENTOS
Após a homilia na Vigília Pascal

CELEBRAÇÃO DO BATISMO

Apresentação dos eleitos, Ladainhas, Oração sobre a água, Renúncia ao
Maligno: Renuncio! e Profissão de fé: Creio! Banho batismal, veste
batismal, entrega da luz.

CELEBRAÇÃO DA CONFIRMAÇÃO

Admoestação, imposição das mãos, Oração sobre os dons do Espírito,
unção.

A Vigília Pascal com as preces e sem o Creio

CELEBRAÇÃO DA EUCARISTIA

Antes de dizer Felizes os convidados, quem preside fala do ápice da
configuração a Cristo que é comungar a Eucaristia

Os neófitos podem comungar sob as duas espécies, também seus pais,
padrinho, cônjuges e catequistas.



Apenas recordando

Candidato – do querigma

Catecúmeno – após o rito de entrada no 
catecumenato

Eleito – após o rito de eleição

Neófito – após a Vigília Pascal

Catequizando – quem já foi batizado mas 
está completando sua Iniciação Cristã



IMPORTANTE

A INICIAÇÃO CRISTÃ não existe quando se separa
catequese e liturgia

Os ritos devem ser bem preparados e celebrados

Se for conveniente, caso falte sacerdote, ou por
problema de agenda, o rito pode ser realizado por um
diácono, ou um ministro ou mesmo pelo catequista.

Evite-se, entretanto, fazer o rito sem a devida
compreensão de quem preside e de quem recebe os
tesouros da Igreja



Organização
Dom Leomar Antonio Brustolin

Ir. Maria Aparecida 
Site: www.domleomar.com.br


