
Material Didático 

CASA DA INICIAÇÃO CRISTÃ

CATEQUESE de INSPRIRAÇÃO 

CATECUMENAL
COM LEITURA ORANTE



SÃO SETE 

SUBSÍDIOS 

 BATISMO

 EUCARISTIA 1

 EUCARISTIA 2

 CRISMA 1

 CRISMA 2

 ADULTOS

 CELEBRAÇÕES E RITOS



A Coleção Casa da 
Iniciação Cristã nasceu 
da prática catequética 
com Leitura Orante da 

Palavra de Deus, 
metodologia de 

inspiração catecumenal 
e partilha de 

experiências de 
diversas comunidades 

paroquiais. 



A meta de toda

coleção é 

formar discípulos 

missionários de Jesus 

Cristo. 

Ou seja, mulheres e homens

testemunhas da alegre notícia

da Boa Nova de Jesus Cristo, 

sendo sal da terra e luz do 

mundo. 



A catequese a serviço da

Iniciação à vida cristã é

antes de tudo, experiência

do encontro pessoal e

comunitário com Jesus Cristo.

Requer mais experiência do

que conteúdo.

 O objetivo é de fato, formar

novos discípulos missionários

em comunidade eclesial

missionária.



A coleção também 

considera os novos 

desafios da linguagem e 

da aprendizagem, as 

manifestações culturais e 

a influência das redes 

sociais no cotidiano das 

pessoas. 

Os subsídios que a 

compõem foram redigidos 

partindo da experiência 

pastoral e da escuta 

atenta a catequistas, 

comunidades e 

presbíteros. 



BATISMO  
DE CRIANÇAS

Formação, Orientações 

e Celebrações
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1 Orientações Gerais

2 Formação dos catequistas de 
Batismo

Tema 1 A iniciação cristã

Tema 2 O primeiro anúncio -
querigma

Tema 3 A Teologia do Batismo

Tema 4 Símbolos e ritos do Batismo

Tema 5 A Leitura Orante da Palavra



3 Roteiro do Encontro com os 
familiares

4 Roteiros litúrgicos para o Batismo

Acolhida do batizando na 
comunidade

Batismo de criança na missa

Batismo de criança fora da missa

5 Roteiro para a visita à família após 
o Batismo

6 Celebração anual dos batizados



Formação dos catequistas

é preciso uma nova consciência 
para o anúncio!!!

Tema 1 A iniciação cristã

Tema 2 O primeiro anúncio -

querigma

Tema 3 A Teologia do Batismo

Tema 4 Símbolos e ritos do Batismo

Tema 5 A Leitura Orante da Palavra



3 locais

SECRETARIA        CASA DA FAMÍLIA       COMUNIDADE 

PAROQUIAL



SECRETARIA

 Inscrição na secretaria; 

 Encontro de preparação da família; 

Apresentação na comunidade; 

Celebração do Batismo; 

Visita à família para entrega da 

lembrança e bênção da casa;

Celebração do primeiro ano de 

Batismo.



1.1 ACOLHER É 

EVANGELIZAR
 A secretaria é o espaço de acolhida 

 informar aos familiares todos os passos a serem 

realizados no processo do Batismo: encontro 

com os pais; apresentação na comunidade; 

celebração do Batismo; e visita. 

 evite-se usar as expressões: curso de Batismo, 

curso de pais e padrinhos expressões: curso de 

Batismo, curso de pais e padrinhos ou palestras. 

 excelente oportunidade para atrair os afastados 

da comunidade. 



1.2 SOBRE OS PADRINHOS

 1. A missão dos padrinhos é dar testemunho do
seguimento de Jesus Cristo.

 2. Quem pode ser padrinho?

 Conforme o Código de Direito Canônico (Cân. n.
872 - 874), admite-se um só padrinho ou uma só
madrinha, ou um casal. Eles devem ser
batizados, ter recebido a Primeira Eucaristia, a
Crisma e estarem em comunhão com a Igreja
Católica. Eles não podem ser os pais do
batizando e devem ter, no mínimo, 16 anos.



1.2 SOBRE OS PADRINHOS

3. Quantos devem ser os padrinhos?

 É de antiga tradição que cada batizando,
adulto ou criança, tenha um padrinho ou
uma madrinha que o apresente à
comunidade para que o sacerdote o
aprove (cf. Ritual de Iniciação Cristã de
Adultos n. 8; 43). Portanto, basta um
padrinho ou uma madrinha, porém pode
ser também um casal de padrinhos.



4.  “Padrinhos” sem Primeira Comunhão e Crisma 

 A pessoa pode ser aceita como testemunha de

Batismo, se tiver mais de 16 anos. Recorda-se que a

criança pode, por amizade, considerar alguma

pessoa como madrinha ou padrinho, mas os

verdadeiros padrinho e madrinha são aqueles que

representam a Igreja no acompanhamento do

processo educativo da fé da criança (cf. CDC Cân.

n. 874, §2º e RICA n. 10). Junto com essa pessoa,

deve-se colocar, ao menos, mais uma, que

contemple os requisitos exigidos pela Igreja.

Aproveita-se a ocasião para convidar esses

“padrinhos” a completarem sua iniciação cristã

através da participação na catequese de adultos.



5. “Padrinhos” não católicos.

São aceitos apenas como testemunhas

do Batismo, somente se forem

batizados cristãos (Batismo válido, cf.

CDC Cân. n. 869) . Com eles, deve-se

colocar alguém que seja católico, que

assuma como padrinho ou madrinha.

(cf. CDC Cân. n. 874, §2º e RICA n. 10).

No Livro de Batismo, registra-se fazendo

a distinção entre “Foi testemunha...” e

“Foi padrinho...” (cf. CDC Cân. n. 877,

§1º).



1.4 ENCONTRO COM
OS FAMILIARES 

 1.   anunciar Jesus Cristo 

propor o querigma aos pais ou àqueles que têm a 

guarda da criança ou que a cuidam. 

 2.  O encontro ocorrerá, preferencialmente, na 

casa da criança ou em uma sala da comunidade, 

caso a família prefira esta modalidade. 

 3.  O encontro será na metodologia de inspiração 

catecumenal e terá duração máxima de 1h30min

 4.  O roteiro proposto 



1.5 ACOLHIDA DA CRIANÇA 
À COMUNIDADE

 Durante a celebração de uma 

das missas da comunidade (OU 

Celebração da Palavra). 

 Momento forte de acolhida

 o presbítero, ou o diácono, ou o ministro 

da Palavra deve ser cordial e

 motivar toda a comunidade a se alegrar 

por esse novo filho que a Igreja está 

recebendo. 



1.6 CELEBRAÇÃO DO 
BATISMO 

pode ser realizada na missa 

ou fora dela.  

É importante que a 

apresentação da criança à 

comunidade e a 

celebração do Batismo 

não ocorram no mesmo 

dia.



1.7 VISITA AOS 
FAMILIARES 

 1. um novo contato, 

um diálogo com a família

 2.  Entrega-se  um sinal religioso, ou algum folder 
ou material de formação e informação do 
dinamismo missionário da paróquia. 

 3.  É o momento de firmar o convite para a 
participação na vida da comunidade. Dessa 
etapa depende a “volta” da pessoa à Igreja. 

 4. Informar a família sobre a celebração de 
aniversário do batismo.



1.8 CELEBRAÇÃO ANUAL DOS 

BATIZADOS
 convidar todos os batizados do ano para 

celebrarem juntos na comunidade. 

 Não precisa ser exatamente após um ano 

do batizado, poderia ser, por exemplo, na 

Festa do Batismo do Senhor, ou nos 

domingos do tempo pascal.

 Para o bom êxito, manter os contatos –

através de um banco de dados proveniente 

das fichas de inscrição e administrado pela 

secretaria paroquial em conjunto com os 

catequistas – convidar pessoalmente, propor 
uma bênção específica e preparar um 

cartão ou lembrança para as famílias.



“Ter a coragem de 

encontrar os novos sinais,  
os novos símbolos, uma 

nova carne  para a 
transmissão da Palavra, 

as diversas formas de 
beleza que se 
manifestam em 

diferentes âmbitos 
culturais”.(EG, 167).



BATISMO

 Acolhida

 Querigma/Anúncio

 Pertencimento











Organização
Dom Leomar Antônio Brustolin 

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


