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Celebração de

Acolhida
Objetivo: Celebrar, com a comunidade, o início do processo catequético

ORIENTAÇÕES
1. Este rito poderá ser realizado dentro ou fora do tempo da missa e adaptado de acordo com a disponibilidade de espaço e tempo.
2. Se for realizado durante a missa, fazer procissão de entrada com catequistas e catequizandos, além da procissão ordinária.
3. Se for realizado fora do ambiente da missa, prepara-se um lugar adequado, ambientado com Bíblia ou lecionário, duas velas e outros símbolos 
litúrgicos.

ACOLHIDA
Animador: Queridos catequistas, catequizandos e 
familiares, irmãos e irmãs! Seguir Cristo é uma 
caminhada longa, cujo primeiro passo é marcado 
pelo desejo sincero de conhecer concretamente o 
Mestre, Jesus. Somos uma Igreja em torno do 
Senhor. Ao celebrarmos o rito de acolhida, 
expressemos nossa adesão a Jesus e o anseio de 
difundir seu Evangelho.

SAUDAÇÃO INICIAL
O presidente saúda todos de forma fraterna e inicia 
invocando a presença da Santíssima Trindade, rezando 
ou cantando.

Presidente: Estamos felizes em acolher os 
catequistas e os catequizandos que irão iniciar o 
caminho do catecumenato. Na certeza de que 
Cristo está no meio de nós, queremos abençoar 
estes irmãos e irmãs para a missão que esta 
comunidade lhes cona.

O presidente dirige-se aos catequizandos e pergunta:
Presidente: Para ser discípulo de Jesus Cristo e 
alimentar-se de sua palavra, é necessário que haja 
instrução no caminho que Ele revelou. É necessário 
ter os mesmos sentimentos de Jesus e viver segundo 
o seu Evangelho; amar o Senhor Deus e o próximo, 
como Cristo nos ensina. Cada um de vós, 
catequizandos, está de acordo em caminhar 

segundo o desejo de Jesus?
Catequizandos: Sim, estou! - (ou canta-se o refrão 
“eis-me aqui, Senhor”).

O presidente dirige-se aos catequistas e pergunta:
Presidente: E vocês, catequistas, a quem essa 
comunidade cona seus catequizandos, estão 
dispostos a ajudá-los a seguir Jesus Cristo, 
auxiliando-os na oração, nas celebrações, na vida 
comunitária, acompanhando cada um e suas 
famílias?
Catequistas: Sim, estamos! - (ou canta-se o refrão 
“eis-me aqui, Senhor”).

O Presidente dirige-se à comunidade e pergunta:
Presidente: E vocês, membros desta comunidade 
de fé, estão dispostos a ajudar estes nossos irmãos e 
irmãs, testemunhando, com gestos e palavras, o que 
o Cristo nos ensinou?
Todos: Sim, estamos! - (ou canta-se o refrão “eis-
me aqui, Senhor”).

Presidente: Que Deus conrme este bom 
propósito que assumimos como Igreja viva. Que Ele 
nos torne discípulos eis de Jesus Cristo e que o 
Espírito Santo derrame sobre todos os dons 
necessários para conhecer, acolher e amar o Santo 
Evangelho.
Todos: Amém! 
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HINO DE LOUVOR
Conforme o rito tradicional.

ORAÇÃO DA COLETA
Oremos: Deus eterno e todo-poderoso, que pela 
cruz e ressurreição de Vosso Filho destes a vida ao 
vosso povo, concedei a todos os catequizandos que, 
seguindo os passos de Jesus, conservem em sua vida 
a graça do Batismo e a manifestem por meio de 
palavras e ações. Por Cristo, Senhor Nosso. Amém!

LITURGIA DA PALAVRA
Leituras, Salmos e Evangelho conforme o calendário 
litúrgico. Após a homilia, os catequisandos podem ser  
apresentados com seus catequistas.

ORAÇÃO DA COMUNIDADE
Presidente: Oremos, irmãos e irmãs, para que 
aqueles que iniciam este caminho catecumenal 
cresçam na fé, alimentem a esperança e vivam no 
amor que Jesus nos revela constantemente. Após 
cada prece, digamos:
Todos: Ensinai-nos os vossos caminhos, Senhor!

1. Pai Santo, que a Catequese nos ajude a conhecer e 
amar mais a vossa Palavra, que é fonte de vida, 
rezemos:
2. Senhor Jesus, revelador do Pai, sustentai nosso 
caminhar ao longo desse período catequético e 
tornai-nos discípulos da Palavra que coloca em 
prática o vosso ensinamento, rezemos.
3. Trindade Santa, auxil iai  as famíl ias dos 
catequizandos, para que também participem dessa 
jornada, testemunhando sempre o amor a Jesus 
Cristo, rezemos:
Presidente: Acolhei, Deus de amor, estas nossas 
preces. Te pedimos por Jesus Cristo, Vosso Filho 
amado, na unidade do Espírito Santo. Amém.

Segue a celebração de forma tradicional.

DIÁLOGO COM OS PAIS
Presidente: Por que pedis, à Igreja, a catequese 
para os vossos lhos?
Pais: Para que cresçam na fé!

Presidente: Vocês estão dispostos a assumir o 
compromisso de acompanhar este processo, 
sendo, também vós, educadores na fé?
Pais: Sim, estamos!

Presidente: Vocês estão dispostos a participar das 
celebrações e atividades da comunidade eclesial e, 

assim, em unidade com a catequese, colaborar 
nessa nobre missão?
Pais: Sim, estamos!

BÊNÇÃO E ENVIO
Animador: ser enviado é receber a missão do 
próprio Cristo. Ele enviou seus discípulos para irem 
por todo o mundo e fazer a outros, discípulos seus. 
Hoje, queremos que a Igreja nos conrme nessa 
missão, onde a Catequese é constantemente 
evangelizada e evangelizadora pela Palavra de Deus. 
Convidamos os catequistas e catequizandos para 
que, próximos ao altar e, prostrados (ou de joelhos), 
expressem, humildemente, a disposição de ouvir o 
Senhor e receber a sua bênção.

Presidente: Oremos: Deus de amor e de bondade, 
que desejais salvar a todos e levá-los ao 
conhecimento da verdade, aumentai a fé nos 
corações dos que iniciam este tempo de Catequese, 
para que sejam discípulos éis da Vossa Palavra. Que 
sejam, assim, conduzidos no caminho da verdade e 
da vida. Abençoe-nos em nome do Pai + do Filho + 
e do Espírito Santo +. Amém.

RITOS FINAIS
(conforme o rito tradicional).


