
ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE  

INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ 
 

Proposta para o encontro sobre o tema da MISSÃO  

em sintonia com a solicitação do Papa Francisco 
(para ser realizado com todas as etapas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Padroeiros da Missão 
O Papa Pio XI proclamou São Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus 

como padroeiros universais da missão. Ambos se diferenciam em muitos aspectos. 

São de séculos diferentes: Xavier do século 16, Teresinha do século 20. Xavier viveu 

até os 46 anos de idade, tendo percorrido distâncias entre diversos países como 

missionário, falou e testemunhou o amor de Deus e seu Reino. Teresinha viveu até 

os 24 anos e dedicou grande parte de sua vida à oração no Carmelo, praticando 

de modo exemplar a caridade, a simplicidade evangélica e a confiança em Deus. 

 

 

 

Iniciação à Vida Cristã e Missão 

“Crê no Senhor Jesus e serás salvo, também como 

todos os de tua casa" (At 16,31) 

 

Preparar: 

❖ Cartaz do Mês Missionário (encontra-se na capa do roteiro) 

❖ Estampa de Santa Terezinha e São Francisco Xavier (padroeiros da Missão) 

❖ Bíblia em lugar de destaque 

❖ Vela  água benta para o sinal da Cruz 



1. ACOLHIDA  

Catequista: Queridos catequizandos, sejam bem-vindos(as) para o nosso encontro. 

Estamos em comunhão com a Igreja do Brasil que, com alegria, acolheu o pedido 

do Papa Francisco e durante o mês de outubro refletiu sobre o Mês Extraordinário 

Missionário. O tema do nosso encontro  contempla a Iniciação à Vida Cristã e 

Missão. É um momento muito importante para pensarmos como vivemos a graça 

dos sacramentos que alimentam a nossa espiritualidade no seguimento a Jesus.  

2. RITOS INICIAIS  

Catequista: Mergulhemos nossa mão na água benta e traçamos sobre nós o sinal 

que nos identifica com o Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  

Todos: Amém. 

 

Alguém do grupo acende uma vela enquanto se canta o 

refrão escolhido para o momento 

3. MOMENTO DA LUZ  

Canto: Deixa a luz do céu entrar (domínio público) 

1. Tu anseias, eu bem sei, por salvação, tens desejo de banir a escuridão abre, pois 

de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. 

Deixa a luz do céu entrar/ deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, abre 

bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. 

2. Cristo a luz do céu, em ti quer habitar para as trevas do pecado dissipar, teu 

caminho e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar 

Catequista: convidar os catequizandos para contemplar a arte da capa e os ícones dos 

Padroeiros da missão (Santa Terezinha e São Francisco Xavier ) e dialogar sobre eles. O 

que eles nos inspiram?  

Catequista: Com alegria rezemos a Oração do Mês Missionário Extraordinário  

Oração para o Mês Missionário Extraordinário 

 

Lado 1: Pai Nosso, o Teu Filho unigênito Jesus Cristo, 

ressuscitado dentre os mortos, confiou aos seus discípulos o 

mandato: “Ide e fazei discípulos todos os povos”. 

Lado 2: Recorda-nos que, pelo batismo, tornamo-nos 

participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, 

concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, 

para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de estar realizada, encontre 

novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. 

Todos: Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam 

encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo, Ele que é Deus 



convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. 

Amém. 

4. Testemunho Missionário 

Catequista: Escutemos o testemunho de Maria Isabel de Lima Costa, catequista de 

Nova Timboteua do Estado do Pará.  

Catequizando 1: A Iniciação à Vida Cristã é um caminho que precisamos resgatar 

visto que, ao longo da história da Igreja, dispersou-se. Sentimos a necessidade de 

recuperar a inspiração das primeiras comunidades cristãs e a caminhada dos 

catecúmenos.  

Catequizando 2: Podemos então perguntar: A catequese é catecumenal? Não, 

ela é uma inspiração catecumenal, porque não dá para, depois de quase dois mil 

anos, querer aplicar um modelo tal como naquela época. 

Catequizando 3: Vivemos em outra época, em novos tempos, com novos 

interlocutores e exigências para que tenhamos nova linguagem e metodologia 

adequadas para anunciar, aos nossos catequizandos, o Evangelho de Jesus Cristo. 

Não falamos de um curso de filosofias, ideias e doutrinas, mas da inspiração 

oriunda do próprio Jesus Cristo, o qual nos dá, continuamente, novos horizontes às 

nossas vidas, pois vivo está entre nós, presente em nossa caminhada. 

Catequizando 1: Nesse processo catequético, não estamos sozinhos. O Senhor está 

entre nós e acompanha nossos passos ao longo da caminhada. 

Catequizando 2: Neste ano, nossa diocese convida a olharmos, com mais amor e 

cuidado, para o ícone bíblico dos discípulos de Emaús. Nós somos aquela Igreja a 

qual Jesus se aproxima, escuta, vê a realidade em que os dois discípulos se 

encontram, a tristeza no rosto de cada um por causa dos últimos acontecimentos 

em Jerusalém. Voltavam para sua cidade natal, Emaús. 

Catequizando 3: Jesus caminha com eles, ilumina aquela realidade com a Palavra 

recolhida da Escritura. Eles o reconheceram no partir o pão. Com o coração 

aquecido, não se tornaram apenas discípulos, mas missionários.  

5. A Palavra de Deus ilumina a vida missionária 

Canto: Tua Palavra é lâmpada (L e M. Simei Monteiro) 

Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor! 

/: Lâmpada para os meus pés, Senhor! Luz para o meu caminho. (2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ler duas vezes: na primeira vez, a leitura é feita 

pelo(a) Catequista e, na segunda, por um(a) 

catequizando(a). 



O QUE A PALAVRA DIZ? 

a) Catequista faz a leitura de Atos 16, 30-34 

b) Um catequizando relê o mesmo texto 

6. DIÁLOGO COM O TEXTO  

Catequista: O que diz o texto?  

1. Quem são os personagens deste texto? 

2. Qual a reação de cada um deles? 

3. O que Paulo e Silas anunciaram? 

4. O que aconteceu com o Carcereiro  e seus familiares? 

5. O que Paulo e Silas preparam para eles? 

6. Por que fizeram festa? 

O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 

a) Retomar o texto e destacar palavras e/ou expressões que mais chamaram 

a sua atenção.  

A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

Catequista: A Palavra de Deus e o testemunho missionário de Maria Isabel de Lima 

Costa nos convidam a “crer no Senhor Jesus, e seremos salvos também, como 

todos os de tua casa” (At 16,31). Iluminados por esta Palavra, o que vamos 

expressar a Deus como forma de oração? 

(Dar tempo para os catequizandos  fazer a sua oração) 

7. Oração Final 

Todos: Obrigado Senhor por celebrarmos um dos temas do Mês 

Missionário Extraordinário. Somos homens, mulheres, jovens e crianças de uma 

época extraordinária, apaixonante e ao mesmo tempo rica em contradições. 

Ajudai-nos com a tua graça, ó Pai, a sermos, verdadeiramente, discípulas e 

discípulos, missionárias e missionários de teu Filho Jesus Cristo para juntos 

construirmos um mundo mais justo e fraterno, onde todos tenham vida e vida em 

abundância. Amém.  

Catequista: (Convidar para todos rezarem juntos): Pai Nosso... Ave Maria... Glória...  

8. Benção 

Catequista: Invoquemos a benção de Deus sobre todos os missionários e 

missionárias do mundo. De modo particular, os povos Pan-Amazônicos (convidar 

os participantes a um momento de silêncio).  

Catequista: Batizados e Enviados: A Igreja de Cristo em missão no mundo. Dai-nos, 

ó Pai, a graça de reavivar, em cada um de nós, o espírito missionário. 

 Todos: Amém  

Catequista: Amazônia: Novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia 

integral. Ajudai-nos, Pai, a nos colocarmos disponíveis para a missão na Amazônia, 

e concedei a nós e aos nossos governantes a sensibilidade de cuidar da casa 

comum. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Todos: Amém  


