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APRESENTAÇÃO
LITURGIA E CATEQUESE

Muito se tem insistido, nos últimos tempos, em promover a unida-
de fundamental entre catequese e liturgia no processo de Iniciação 
à Vida Cristã. Trata-se de recuperar o sentido original da transmissão 
da fé como faziam as comunidades cristãs primitivas. Os primeiros 
cristãos compreendiam o significado de professar a mesma fé que os 
apóstolos ensinavam, participando da celebração dos mistérios de 
Cristo na sagrada liturgia. Participar da vida litúrgica é condição indis-
pensável para alguém ser iniciado na vida em Cristo. Os sacramentos 
celebrados realizam a configuração do cristão ao seu Senhor.

Pela escuta da Palavra, pela prece comunitária e pela Eucaristia, 
crescem a comunhão da pessoa com Deus e a dos membros da úni-
ca família de Cristo entre si. Essa riqueza precisa, cada vez mais, ser 
compreendida e valorizada por nós.

Para favorecer a unidade entre catequese e liturgia, oferecemos 
este subsídio litúrgico-catequético que reúne os ritos, as entregas e 
as celebrações na formação para o Batismo, a Crisma e a Eucaristia de 
crianças, jovens e adultos que seguem o roteiro da Coleção Casa da 
Iniciação Cristã. Ele pretende auxiliar quem preside as celebrações, as 
equipes de liturgia, os catequistas e a comunidade cristã para bem-
-celebrar. Os ritos estão contidos nos diversos livros da coleção e, 
aqui, dispostos para servir também de Livro do Altar, para uso duran-
te a celebração litúrgica.

Que saibamos acolher o que ensina São João Crisóstomo: “Se é 
verdade que tu podes rezar em casa, não te será, porém, possível 
rezar do mesmo modo como se reza na assembleia.”1

Dom Leomar Antônio Brustolin

1 SÃO JOÃO CRISÓSTOMO. Surl’incompréhensibilité de Dieu, 3T, p. 383-384.
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BATISMO

ACOLHIDA DO BATIZANDO 
NA COMUNIDADE2

O catequista de Batismo acolhe pais, padrinhos e convidados na porta da 
Igreja e os conduz aos primeiros bancos. Explica como acontece o Rito Inicial. 
Após a saudação, apresenta a(s) família(s) da(s) criança(s) à comunidade.

Canto inicial e Sinal-da-Cruz

Saudação inicial
Catequista: Caríssimo padre (diácono ou ministro), irmãos e irmãs 
desta comunidade, tenho uma grande alegria a comunicar. Hoje 
conheceremos mais uma (duas...) criança(s) que, em breve, recebe-
rá(ão) o Batismo.
Presidente: Quem são os pais e padrinhos?
Catequista: Aproximem-se os familiares da(s) criança(s) que será(ão) 
batizada(s).
Os pais se colocam com a criança diante do altar, de frente para quem pre-
side a celebração. 
Presidente: Queridos pais e mães, vocês transmitiram a vida a  
esta(s) criança(s) e a(s) receberam como um dom de Deus, um verda-
deiro presente. Que nome vocês escolheram para esta(s) criança(s)?
Mãe: Diz o nome da criança.

Presidente: Assim como Jesus acolhia as crianças, também quero, em 
nome da comunidade, receber o(a) filho(a) de vocês. 
Se possível, quem preside acolhe nos braços a criança e mostra para a co-
munidade dizendo:

Presidente: Esta criança é uma bênção de Deus para a humanidade.
A comunidade se manifesta com aplauso.

2  Livro do catequista: Casa da Iniciação Cristã: Batismo de crianças. São Paulo: Paulinas, 2018.  
p. 49. E Livro da família, p.21. 
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Presidente: Queridos pais e mães, estamos muito felizes porque vo-
cês decidiram trazer seu(sua) filho(a) para a nossa comunidade. O 
que vocês pedem à Igreja de Deus para ele(ela)?
Mães e pais: O Batismo!
Presidente: Pelo Batismo esta(s) criança(s) farão parte da Igreja. Vo-
cês querem ajudá-la(s) a crescer na fé, observando os mandamentos 
e vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus?
Mães e pais: Sim, queremos! 
Presidente: Padrinhos e madrinhas, vocês estão dispostos a colabo-
rar com os pais em sua missão?
Padrinhos e madrinhas: Sim, estamos! 
Presidente: E todos vocês, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, 
querem ser uma comunidade de fé e de amor para esta(s) criança(s)?
Todos: Sim, queremos! 

Sinal-da-Cruz

Presidente: Nosso sinal é a cruz de Cristo. Por isso, vamos marcar 
esta(s) criança(s) com o sinal do Cristo Salvador. Assim, nós a(s) aco-
lhemos na comunidade cristã.
 O Sinal-da-Cruz na fronte da(s) criança(s) é feito por quem preside, pelo pai 
e pela mãe e, se possível, pelos catequistas.

Presidente: Convido todos para fazermos um momento de silêncio e 
dirigirmos nossa oração pessoal a Deus para que olhe com muito cari-
nho por esta(s) criança(s), sua família e nossa comunidade. Rezemos!
Todos permanecem em silêncio.

Presidente: Ó Pai, que pelo Batismo nos tornais participantes de vos-
sa família, abri nosso coração para receber vossa Palavra e vivê-la 
com alegria. Que todos nós sejamos um bom exemplo de cristão para 
esta(s) criança(s). Por Cristo, Nosso Senhor. 
Todos: Amém!

BATISMO
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BATISMO

Presidente: Prezados pais e padrinhos, pelo Batismo esta(s) criança(s) 
fará(farão) parte desta família de Deus que é a Igreja. Esta é nossa 
casa. Esperamos que, a partir de agora, vocês se sintam cada vez mais 
parte desta família. Em breve teremos a grande alegria de celebrar 
com vocês o Batismo desta(s) criança(s). Agora podem voltar aos ban-
cos e continuar a celebrar conosco. No final da celebração, eu convi-
do as lideranças da comunidade para felicitarem essa(s) nova(s) famí-
lia(s) que está(ão) se preparando para o Batismo de sua(s) criança(s).
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BATISMO

BATISMO DE CRIANÇA NA MISSA3

 O catequista de Batismo acolhe os pais, padrinhos na porta da Igreja e lhes 
indica que participarão da procissão de entrada da celebração. 

Catequista: Irmãos e irmãs, estamos reunidos para celebrar a Eu-
caristia, fazendo memória da paixão, morte e ressurreição de nos-
so Redentor, Jesus Cristo. No Pão da Eucaristia e no Pão da Pala-
vra, nos encontramos com ele, nossa paz e nossa vida. Hoje, temos 
também a alegria de acolher pais e padrinhos da(s) criança(s) que  
receberá(ão) o sacramento do Batismo. Iniciemos nossa celebração, 
cantando.

Canto de entrada
 Pais e padrinhos se posicionam em frente do altar ou num lugar de desta-
que no presbitério.

Sinal-da-Cruz e saudação inicial
Omite-se o ato penitencial.

Imposição das mãos
Catequista: Prezada comunidade, nossa comunidade já acolheu  
N., (dizer o(s) nome(s) da(s) criança(s), que hoje será(ão) batizada(s). 
Alegremo-nos com seus pais e padrinhos que aqui retornam hoje 
para celebrar o Batismo.
Presidente: Irmãos e irmãs na fé, o Batismo é o grande dom que 
recebemos de Deus, por intermédio da Igreja. Essa(s) criança(s)  
foi(ram) acolhida(s) com o Sinal-da-Cruz, nosso sinal de identidade 
cristã. Hoje, no início da celebração, convido a fazermos um momen-
to de oração e de bênção sobre esta(s) criança(s) que, durante esta 
missa, será(ão) batizada(s). Façamos nossa prece pessoal e acompa-
nhemos em silêncio a imposição das mãos sobre ela(s).

3  Livro do catequista: Casa da Iniciação Cristã: Batismo de crianças. São Paulo: Paulinas, 2018.  
p. 52. E Livro da família, p. 52.
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 Breve momento de silêncio. Quem preside impõe as mãos sobre as crianças. 
Se possível, também os pais.

Presidente: Deus da vida e do amor, vós enviastes vosso Filho Jesus 
ao mundo para nos libertar do pecado e da morte. Afastai todo mal 
desta(s) criança(s) e ajudai-a(s) a combater o bom combate. Como 
templo(s) vivo(s) do Espírito Santo, manifestem as maravilhas do vos-
so amor. Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém! 

Unção pré-batismal
Presidente: Deus nunca nos abandona e sempre nos fortalece com 
sua graça. Por isso, acompanhemos a unção com o óleo dos batizan-
dos, simbolizando a graça que esta(s) criança(s) hoje recebe(m).

Oração sobre o óleo
 O catequista ou outro ministro segura o recipiente com o óleo e o deixa bem 
visível para a assembleia.

Presidente: Ó Deus, proteção de vosso povo, que fizestes do óleo 
vossa criatura, um sinal de fortaleza. Concedei a esta(s) criança(s) a 
força, a sabedoria e as virtudes divinas, para que siga(m) o caminho 
do Evangelho de Jesus, torne(m)-se generosa(s) no serviço do Reino; 
e, digna(s) da adoção filial, alegre(m)-se por ter(em) nascido no Batis-
mo e pertencer(em) à vossa Igreja. Por Cristo, Nosso Senhor. 
Todos: Amém! 

Unção com óleo no peito da(s) criança(s)
Presidente: O Cristo Salvador lhe(s) dê sua força. Que ela penetre na 
vida de cada uma como este óleo em seu peito. 
Quem preside unge o peito das crianças. 

Hino de glória 
Se o tempo litúrgico sugerir.

Oração do dia 
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Liturgia da Palavra 

Breve homilia

Ladainhas
Presidente: Irmãos e irmãs, supliquemos a misericórdia de Deus por 
esta(s) criança(s), sua(s) família(s), padrinho(s) e madrinha(s), e por 
todo o Povo de Deus, cantando: 
Catequista: Santa Maria, Mãe de Deus,
Todos: Rogai por nós! 
Catequista: São João Batista,
Catequista: São José,
Catequista: São Pedro e São Paulo,
Catequista: Santa Maria Madalena,
Catequista: São Francisco,
Catequista: Santa Teresa,
Catequista: Santo Antônio,...
Podem-se acrescentar outros santos, especialmente do padroeiro da comu-
nidade ou de devoção local.

Catequista: Todos os santos e santas de Deus, 
Todos: Rogai por nós! 

Bênção da água
Catequista: Convidamos os pais e padrinhos para que conduzam seus 
filhos e afilhados até a fonte batismal onde acompanharemos a bên-
ção da água, o Batismo e a unção com o óleo do Crisma.
Se houver batistério, faz-se uma procissão até ele, com pais e padrinhos. 

Presidente: Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus quis 
servir-se da água para dar sua vida aos que creem. Unamos nossos 
corações, suplicando ao Senhor que derrame sua graça sobre seus 
escolhidos. 
Breve silêncio.

BATISMO
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Presidente: Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos realizais 
maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, Vós vos servis-
tes da água para nos fazer conhecer a graça do Batismo. Já na origem 
do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas, para que elas con-
cebessem a força de santificar.
Todos: Fontes do Senhor, bendizei o Senhor!
Presidente: Nas águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova 
humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizes-
se nascer a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o 
mar Vermelho a pé enxuto para que, livres da escravidão, prefiguras-
sem o povo nascido da água do Batismo.
Todos: Fontes do Senhor, bendizei o Senhor!
Presidente: Vosso Filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungi-
do 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 todos os povos discípulos meus batizando-os 
em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.”
Todos: Fontes do Senhor, bendizei o Senhor!
Presidente: 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 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 toca na água ou mergulha o círio pascal uma ou três vezes dizendo:
Presidente: Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre 
esta água a força do Espírito Santo (e mantendo o círio na água, conti-
nua). E todos os que, pelo Batismo, forem sepultados na morte com 
Cristo, ressuscitem com ele para a vida. Por Cristo, Nosso Senhor.
Todos: Amém!

Promessas do Batismo
Presidente: Caros pais e padrinhos, o amor de Deus vai infundir nes-
ta(s) criança(s) uma vida nova, nascida da água pelo poder do Espírito 
Santo. Se vocês estão dispostos a educá-la(s) na fé, renovem, agora, 
suas promessas batismais.

BATISMO
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Presidente: Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renun-
ciam ao pecado?
Pais e padrinhos: Renuncio!
Presidente: Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo o que 
causa desunião?
Pais e padrinhos: Renuncio!
Presidente: Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, 
autor e princípio do pecado? 
Pais e padrinhos: Renuncio!
Presidente: Vocês creem em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu 
e da terra? 
Pais e padrinhos: Creio! 
Presidente: Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Se-
nhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressusci-
tou dos mortos e subiu ao céu? 
Pais e padrinhos: Creio! 
Presidente: Vocês creem no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida? 
Pais e padrinhos: Creio! 
Presidente: Vocês creem na santa Igreja Católica, na comunhão dos 
santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na 
vida eterna?
Pais e padrinhos: Creio!
Presidente: Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramen-
te professamos, razão de nossa alegria em Cristo, Nosso Senhor.
Todos: Amém!

Batismo
Presidente: Caros pais, vocês querem que N. seja batizado(a) na fé da 
Igreja que acabamos de professar?
Pais e padrinhos: Queremos!
Quem preside batiza a criança, dizendo:

BATISMO
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N., EU TE BATIZO EM NOME DO PAI, E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO.
Todos: Amém!

Unção pós-batismal
Presidente: Querida(s) criança(s), pelo Batismo, Deus Pai a(s) liber-
tou(aram) do pecado e você(s) renasceu(ram) pela água e pelo Espí-
rito Santo. Agora você(s) faz(em) parte do povo de Deus. Que ele a(s) 
consagre com o óleo santo, para que, inserida(s) em Cristo, sacerdo-
te, profeta e rei, continue(m) no seu povo até a vida eterna.
Todos: Amém!
Presidente: Saudemos com alegria esta(s) criança(s) e sua(s) família(s) 
com uma salva de palmas.
Pais e padrinhos retornam aos seus lugares na assembleia.

Apresentação das oferendas 
A celebração segue como de costume. 

Pai-Nosso e rito da luz
 Após a doxologia e antes do convite para rezar o Pai-Nosso, segue o Rito abai-
xo. Conforme o número de crianças e o acesso ao presbitério, convidar os pais 
a aproximarem as crianças em torno do altar, recordando a unidade do Batis-
mo com a Eucaristia que elas receberão daqui a alguns anos.

Presidente: Convidamos os padrinhos para acenderem a vela no círio 
pascal e, depois, pais e padrinhos segurem, juntos, a vela.
Esperar que todos façam o gesto.

Presidente: Recebe(am) a luz de Cristo!
Presidente: Querida(s) criança(s), você(s) foi(ram) iluminada(s) por 
Cristo para se tornar(em) luz do mundo. Com a ajuda de seus pais e 
padrinhos, caminhe(m) como filha(s) da luz. 
Todos: Amém! 

BATISMO
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Presidente: Irmãos e irmãs, esta(s) criança(s) que foi(ram) batizada(s) 
é(são) chamada(s), em Cristo, a viver plenamente como filha(s) de 
Deus Pai. Na alegria de estarmos reunidos em família, invoquemos 
nosso Pai rezando, como Jesus nos ensinou:
Todos: Pai-Nosso... 
Apagam-se as velas. Segue a celebração como de costume.

Bênção final
Presidente: Ó Deus de bondade, abençoai a(s) mãe(s) desta(s) crian-
ça(s), para que seja(m) feliz(es), vendo seu(s) filho(s) sua(s) filha(s) 
crescer(em) em idade, sabedoria e graça em Cristo Jesus, Nosso Se-
nhor.
Todos: Amém!
Presidente: Ó Deus de amor, abençoai o(s) pai(s) desta(s) criança(s), 
a fim de que, unido(s) à(s) sua(s) esposa(s), tenha(m) a alegria de ofe-
recer condições de vida digna para seu(s) filho(s) / sua(s) filha(s) e o 
incentivo da fé, em Cristo Jesus, Nosso Senhor.
Todos: Amém!
Presidente: Ó Deus da vida, abençoai o(s) padrinho(s) e a(s) madri-
nha(s) desta(s) criança(s), para que sejam membros vivos do vosso 
povo, e concedei-lhes sempre a vossa paz, em Cristo Jesus, Nosso 
Senhor. 
Todos: Amém!
Presidente: Desça sobre todos aqui reunidos a bênção do Deus rico 
em misericórdia: Pai, e Filho e Espírito Santo. 
Todos: Amém!




