
SACRAMENTOS DA INICIAÇÃO CRISTÃ

PARA A ADMISSÃO DOS CATECÚMENOS

Introdução como vem no RICA, n. 94, p. 62.

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Edificai, Senhor, a vossa Igreja.

1. Para que o Pai celeste lhes revele cada dia mais 
 o seu Filho Jesus Cristo, 
 oremos.

2. Para que eles aceitem a vontade de Deus, 
 com todo o coração e espírito generoso, 
 oremos.

3. Para que sejam amparados 
 pela nossa ajuda constante e sincera, 
 ao longo da sua caminhada, 
 oremos.

4. Para que encontrem sempre, no meio de nós, 
 a unidade, a concórdia e a caridade, 
 oremos.

5. Para que o nosso coração, e o deles, 
 seja cada vez mais sensível às necessidades dos homens,  
 oremos.

6. Para que, a seu tempo, 
 sejam encontrados dignos de receber o Baptismo, 
 que os fará nascer de novo e serem renovados no Espírito Santo,
 oremos.

A estas preces deve acrescentar-se a habitual súplica pelas necessidades da Igre-
ja e do mundo inteiro, no caso de, após a despedida dos catecúmenos, se omitir 
a Oração Universal na celebração eucarística.

Oração conclusiva como vem no RICA, n. 95, p. 64.
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PARA A ELEIÇÃO OU INSCRIÇÃO DO NOME

1

Introdução como vem no RICA, n. 148, p. 87.

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Reuni-nos, Senhor, na vossa casa.

1. Pelos catecúmenos, 
 para que, recordando sempre o dia da sua eleição, 
 vivam em contínua acção de graças por este dom de Deus,
 oremos.

2. Para que, aproveitando este tempo que lhes é oferecido, 
 aceitem com alegria as práticas de penitência 
 e connosco se entreguem às obras de santificação, 
 oremos.

3. Pelos catequistas destes catecúmenos, 
 para que mostrem a suavidade da palavra de Deus 
 àqueles que a procuram, 
 oremos.

4. Pelos padrinhos (e madrinhas), 
 para que dêem aos catecúmenos 
 o exemplo da prática do Evangelho, 
 tanto na vida privada como social, 
 oremos.

5. Pelas famílias dos catecúmenos, 
 para que lhes não levantem qualquer obstáculo, 
 antes os ajudem a seguir as inspirações do Espírito Santo, 
 oremos.

6. Pela nossa assembleia, 
 para que, neste Tempo da Quaresma, 
 viva plenamente em caridade e seja perseverante na oração, 
 oremos.

7. Por todos os que ainda vivem na dúvida, 
 para que se entreguem confiadamente a Cristo 
 e entrem sem hesitação na nossa comunhão fraterna, 
 oremos.

A estas preces deve acrescentar-se a habitual súplica pelas necessidades da Igre-
ja e do mundo inteiro, no caso de, após a despedida dos catecúmenos, se omitir 
a Oração Universal na celebração eucarística.

Oração conclusiva como vem no RICA, n. 149, p. 89.
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PARA A ELEIÇÃO OU INSCRIÇÃO DO NOME

2
Introdução como vem no RICA, n. 148, p. 87.

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Reuni-nos, Senhor, na vossa casa.

 1. Para que os nossos eleitos encontrem a alegria na oração quotidiana,
 oremos.

 2. Para que, na oração frequente, vivam cada vez mais unidos a Vós,
 oremos.

 3. Para que sintam gosto na leitura e na meditação da vossa palavra,
 oremos.

 4. Para que reconheçam, com humildade, os seus defeitos
 e se esforcem por emendar-se deles,
 oremos.

 5. Para que façam do seu trabalho quotidiano 
 uma oferta agradável aos vossos olhos,
 oremos.

 6. Para que, em todos os dias da Quaresma, 
 Vos ofereçam alguma boa obra,
 oremos.

 7. Para que tenham a força e a coragem de se abster de todo o pecado
 que lhes possa manchar o coração,
 oremos.

 8. Para que se habituem a amar 
 e a guardar a virtude e a santidade de vida,
 oremos.

 9. Para que renunciem ao amor próprio 
 e pensem mais nos outros do que em si,
 oremos.

10. Para que Vos digneis guardar e abençoar as suas famílias,
 oremos.

11. Para que repartam com os outros a alegria que lhes vem da fé,
 oremos.

Oração conclusiva como vem no RICA, n. 149, p. 89.

MISSAS RITUAIS
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PARA O PRIMEIRO ESCRUTÍNIO BAPTISMAL

1
Introdução como vem no RICA, n. 163, p. 94, ou acima, no Domingo III da 
Quaresma, Ano A, p. 33.

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Renovai, Senhor, o vosso povo.
Ou: Salvador do mundo, salvai-nos.

1. Para que estes eleitos meditem, em seu coração,
 na palavra divina que lhes foi anunciada
 e a saboreiem sempre cada vez mais,
 oremos.

2. Para que reconheçam em Cristo, Filho de Deus,
 Aquele que veio salvar os que estavam perdidos
 e humildemente se confessem pecadores,
 oremos.

3. Para que, sinceramente, saibam rejeitar
 o que na sua vida desagrada a Cristo e a Ele se opõe
 e falem como aprenderam no Evangelho,
 oremos.

4. Para que o Espírito, que penetra os corações,
 os robusteça com a sua força e sabedoria
 e os ensine a conhecer e a fazer o que Deus quer,
 oremos.

5. Para que as famílias e os amigos destes eleitos
 ponham a sua esperança em Cristo Salvador
 e n’Ele encontrem a paz e a santidade,
 oremos.

(No caso de, após a despedida dos catecúmenos, se omitir a Oração Universal, 
acrescentam-se as preces que se seguem pela Igreja e pelo mundo).

6. Para que os pastores e os fiéis da santa Igreja,
 que se preparam para as festas pascais,
 purifiquem o coração e pratiquem obras de caridade,
 oremos.

7. Para que, no mundo inteiro, os fracos encontrem força,
 ganhem ânimo os abatidos
 e voltem para Deus os que se afastaram,
 oremos.

Segue-se a oração do exorcismo, como vem no RICA, n. 164, p. 96-97 ou n. 379, 
p. 250.
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PARA O PRIMEIRO ESCRUTÍNIO BAPTISMAL

2
Introdução como vem no RICA, n. 163, p. 94, ou acima, no Domingo III da 
Quaresma, Ano A, p. 33.

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Renovai, Senhor, o vosso povo.
Ou: Salvador do mundo, salvai-nos.

1. Para que estes nossos eleitos, à imitação da Samaritana, 
 examinem diante de Cristo a sua vida e confessem os seus pecados,
 oremos.

2. Para que não se deixem vencer pela falta de confiança, 
 que afasta os homens do caminho de Cristo, 
 oremos.

3. Para que vivam na expectativa do dom de Deus 
 e desejem, de todo o coração, 
 a água viva que jorra para a vida eterna, 
 oremos.

4. Para que aceitem o Filho de Deus como seu mestre 
 e se tornem verdadeiros adoradores de Deus Pai 
 em espírito e verdade, 
 oremos.

5. Para que, depois de terem experimentado 
 o admirável encontro com Cristo, 
 levem aos amigos e àqueles com quem convivem
 o feliz anúncio do Evangelho, 
 oremos.

(No caso de, após a despedida dos catecúmenos, se omitir a Oração Universal, 
acrescentam-se as preces que se seguem pela Igreja e pelo mundo).

6. Para que todos os povos do mundo 
 e os que não conhecem a palavra de Deus 
 possam vir a escutar o Evangelho de Cristo, 
 oremos.

7. Para que todos nós sejamos ensinados por Cristo, 
 amemos a vontade do Pai e a realizemos em nossa vida, 
 oremos.

Segue-se a oração do exorcismo, como vem no RICA, n. 164, p. 96-97 ou n. 379, 
p. 250.

MISSAS RITUAIS
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PARA O SEGUNDO ESCRUTÍNIO BAPTISMAL

1
Introdução como vem no RICA, n. 170, p. 100, ou acima, no Domingo IV da 
Quaresma, Ano A, p. 35.

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito.
Ou: Iluminai, Senhor, o nosso coração.

1. Para que estes eleitos 
 ponham a sua confiança na luz e na verdade de Cristo 
 e alcancem a liberdade de espírito e de coração,
 oremos.

2. Para que, contemplando a sabedoria da cruz,
 ponham a sua glória em Deus,
 que confunde a sabedoria deste mundo,
 oremos.

3. Para que a força do Espírito Santo
 os liberte dos laços que os prendem
 e os faça passar do temor à confiança,
 oremos.

4. Para que se tornem homens e mulheres espirituais
 que em tudo procuram o que é justo e santo
 e peçam a Deus que lhes dê a luz da fé,
 oremos.

5. Para que todos os que são perseguidos
 por causa do nome de Cristo
 sintam a sua ajuda e protecção,
 oremos.

6. Para que às famílias e aos povos
 que são impedidos de abraçar a fé
 seja dada a liberdade de acreditarem no Evangelho,
 oremos.

(No caso de, após a despedida dos catecúmenos, se omitir a Oração Universal, 
acrescentam-se as preces que se seguem pela Igreja e pelo mundo).

7. Para que todos os homens
 descubram que o Pai os ama
 e cheguem à plena liberdade de espírito na Igreja,
 oremos.

8. Para que todos nós,
 presentes no meio do mundo,
 permaneçamos fiéis ao espírito do Evangelho,
 oremos.

Segue-se a oração do exorcismo, como vem no RICA, n. 171, p. 102.
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PARA O SEGUNDO ESCRUTÍNIO BAPTISMAL

2

Introdução como vem no RICA, n. 170, p. 100, ou acima, no Domingo IV da 
Quaresma, Ano A, p. 35.

R. Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito.

Ou: Iluminai, Senhor, o nosso coração.

1. Para que Deus dissipe as trevas do coração destes nossos eleitos 
 e os ilumine, 
 oremos.

2. Para que, em sua bondade, os conduza até Cristo, luz do mundo,
  oremos.

3. Para que os nossos eleitos abram o seu coração
 e confessem que Deus é autor da luz e testemunha da verdade,
  oremos.

4. Para que, por Ele curados, 
 sejam salvos da incredulidade deste mundo,
 oremos.

5. Para que, salvos por Cristo, que tira o pecado do mundo, 
 sejam libertados do contágio e da escravidão desse pecado, 
 oremos.

6. Para que, iluminados pelo Espírito Santo, 
 professem corajosamente o Evangelho da salvação 
 e o anunciem aos outros, 
 oremos.

(No caso de, após a despedida dos catecúmenos, se omitir a Oração Universal, 
acrescentam-se as preces que se seguem pela Igreja e pelo mundo).

7. Para que todos nós, com o exemplo da nossa vida, 
 sejamos luz do mundo em Cristo, 
 oremos.

8. Para que todos os habitantes da terra 
 conheçam o verdadeiro Deus, criador de todas as coisas, 
 que aos homens dá o Espírito e a vida,  
 oremos.

Segue-se a oração do exorcismo, como vem no RICA, n. 171, p. 102 ou n. 383, p. 
254-255.

MISSAS RITUAIS



  293

PARA O TERCEIRO ESCRUTÍNIO BAPTISMAL

1
Introdução como vem no RICA, n. 177, p. 105, ou acima, no Domingo V da 
Quaresma, Ano A, p. 37.

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Ouvi, Senhor, as nossas súplicas.
Ou: Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.

1. Para que estes eleitos
 sejam fortes na fé contra os enganos do mundo
 e acreditem que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida,
 oremos.

2. Para que se mostrem agradecidos a Deus que os escolheu,
 lhes deu a conhecer a esperança da vida eterna
 e os introduziu no caminho da salvação, 
 oremos.

3. Para que, pelo exemplo e intercessão 
 daqueles catecúmenos que derramaram o seu sangue por Cristo,
 sintam cada vez mais firme a esperança da vida eterna,
 oremos.

4. Para que todos detestem o pecado que destrói a vida,
 descubram em Cristo o Filho de Deus que os salva
 e de hoje em diante vivam apenas para Deus,
 oremos.

5. Para que aqueles que estão tristes e inconsoláveis,
 pela morte dos seus familiares,
 encontrem em Cristo a sua consolação,
 oremos.

(No caso de, após a despedida dos catecúmenos, se omitir a Oração Universal, 
acrescentam-se as preces que se seguem pela Igreja e pelo mundo).

6. Para que todos os fiéis da santa Igreja,
 ao verem chegar as solenidades pascais,
 tenham a firme esperança de ressuscitar com Cristo,
 oremos.

7. Para que os homens e mulheres do mundo inteiro,
 que Deus criou por amor e quer felizes,
 se renovem continuamente na fé e na caridade,
 oremos.

Segue-se a oração do exorcismo, como vem no RICA, n. 171, p. 102 ou n. 383, p. 
254-255.
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PARA O TERCEIRO ESCRUTÍNIO BAPTISMAL

2

Introdução como vem no RICA, n. 177, p. 105, ou acima, no Domingo V da 
Quaresma, Ano A, p. 37.

R. Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Ouvi, Senhor, as nossas súplicas.

Ou: Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.

1. Para que estes eleitos alcancem o dom da fé, 
 que os leve a confessar que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida,
  oremos.

2. Para que, livres do pecado, 
 produzam frutos de santidade para a vida eterna, 
 oremos.

3. Para que, libertos dos laços do pecado pela penitência, 
 se tornem semelhantes a Cristo pelo Baptismo 
 e, mortos para o pecado, vivam sempre para Deus, 
 oremos.

4. Para que, cheios de esperança no Espírito que dá a vida, 
 se disponham com ardor para receber a vida nova, 
 oremos.

5. Para que, pelo alimento da Eucaristia, 
 que dentro em breve hão-de saborear, 
 se unam ao próprio autor da vida e da ressurreição, 
 oremos.

(No caso de, após a despedida dos catecúmenos, se omitir a Oração Universal, 
acrescentam-se as preces que se seguem pela Igreja e pelo mundo).

6. Para que todos nós, vivendo uma vida nova, 
 manifestemos ao mundo o poder da ressurreição de Cristo, 
 oremos.

7. Para que todos os habitantes da terra encontrem a Cristo 
 e n’Ele reconheçam as promessas da vida eterna, 
 oremos.

Segue-se a oração do exorcismo, como vem no RICA, n. 178, p. 106-107 ou n. 
387, p. 259.

MISSAS RITUAIS
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PARA O RITUAL SIMPLIFICADO 
DA INICIAÇÃO DOS ADULTOS

Introdução, como vem no RICA, n. 254, p. 156.

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Ouvi, Senhor, as nossas preces.

1. Para que em todos nós
 o Senhor Se digne renovar e fazer crescer 
 sentimentos de verdadeira penitência, 
 oremos.

2. Para que, mortos para o pecado no Baptismo e salvos por Cristo,
 dêmos testemunho da sua graça, 
 oremos.

3. Para que este candidato 
 se disponha a ir ao encontro de Cristo Salvador, 
 apoiado no amor de Deus e com sentimentos de contrição, 
 oremos.

4. Para que, seguindo a Cristo, que tira o pecado do mundo, 
 ele seja curado e liberto dos seus pecados, 
 oremos.

5. Para que seja purificado pelo Espírito Santo 
 e por Ele conduzido à santidade, 
 oremos.

6. Para que, sepultado com Cristo pelo sacramento do Baptismo,
  morra para o pecado e viva sempre para Deus, 
 oremos.

7. Para que, aproximando-se de Deus, seu Pai, 
 produza frutos de santidade e de caridade, 
 oremos.

8. Para que o mundo inteiro, 
 pelo qual o Pai entregou o seu amado Filho, 
 acredite neste mesmo amor e a ele se converta, 
 oremos.

(A seguir a estas preces o candidato, inclinando a cabeça ou ajoelhando, faz, 
juntamente com a assembleia, a confissão geral). 

Oração do exorcismo como vem no RICA, n. 255, p. 158.
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PARA A INICIAÇÃO DE UM ADULTO
EM PERIGO PRÓXIMO OU EM ARTIGO DE MORTE

Introdução como vem no RICA, n. 288, p. 179.

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Senhor, misericórdia.

 O ministro (ou um dos presentes) diz algumas das invocações seguintes:

1. Dignai-Vos, Senhor, aumentar-lhe a fé em Cristo, 
 vosso Filho e nosso Salvador.

2. Atendei ao seu desejo de possuir a vida eterna 
 e de entrar no reino dos céus.

3. Realizai a esperança que ele tem 
 de Vos conhecer como criador do mundo e Pai de todos os homens.

4. Perdoai-lhe, pelo Baptismo, todos os seus pecados e santificai-o.

5. Dai-lhe a salvação que Jesus Cristo mereceu 
 pela sua morte e ressurreição.

6. Concedei-lhe, por vosso amor, 
 a graça de se tornar vosso filho adoptivo.

7. Voltai a dar-lhe a saúde 
 e concedei-lhe tempo para melhor conhecer a Cristo e O imitar.

8. E a todos nós, discípulos de Cristo, 
 que pelo Baptismo formamos um só Corpo, 
 conservai-nos sempre unidos numa só fé e numa só caridade.

 Estas preces podem adaptar-se às diversas circunstâncias.

Oração conclusiva como vem no RICA, n. 289, p. 180.

MISSAS RITUAIS
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PARA A INICIAÇÃO DAS CRIANÇAS 
EM IDADE DE CATEQUESE

PARA A ADMISSÃO DOS CATECÚMENOS

Introdução como vem no RICA, n. 329, p. 207.

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Edificai, Senhor, a vossa Igreja.

1. Para que o Senhor aumente cada vez mais nestas crianças 
 o desejo de viverem como Jesus viveu, 
 oremos.

2. Para que elas, vivendo na Igreja, aí encontrem a felicidade, 
 oremos.

3. Para que o Senhor lhes conceda a força e a perseverança 
 nesta preparação para o Baptismo, 
 oremos.

4. Para que Deus, no seu amor, 
 afaste delas a tentação do medo e do desânimo, 
 oremos.

5. Para que o Senhor lhes conceda a alegria 
 de receberem o Baptismo, a Confirmação e a Eucaristia, 
 oremos.

Oração conclusiva como vem no RICA, n. 329, p. 208.
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PARA OS ESCRUTÍNIOS OU RITOS PENITENCIAIS

Introdução como vem no RICA, n. 338, p. 212.

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Senhor, tende piedade de nós.

1. Para que nos apresentemos diante do Senhor Jesus 
 com sentimentos de gratidão e de fé, 
 oremos.

2. Para que reconheçamos com sinceridade 
 as nossas fraquezas e os nossos pecados, 
 oremos.

3. Para que, na simplicidade dos filhos de Deus, 
 confessemos a nossa fragilidade e as nossas faltas, 
 oremos.

4. Para que nos aproximemos de Jesus Cristo 
 com dor sincera dos nossos pecados, 
 oremos.

5. Para que a misericórdia de Deus nos livre dos males presentes 
 e nos guarde dos males futuros, 
 oremos.

6. Para que aprendamos, no amor do nosso Pai do céu, 
 a compreender todos os pecados dos homens, 
 oremos.

Oração do exorcismo como vem no RICA, n. 339, p. 213 ou n. 392, p. 279.

MISSAS RITUAIS
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PARA A ADMISSÃO NA PLENA COMUNHÃO
DA IGREJA CATÓLICA

DE ALGUÉM JÁ VALIDAMENTE BAPTIZADO

PARA A ADMISSÃO DENTRO DA MISSA

Introdução como vem no RICA (Apêndice) n. 19, p. 288-289 ou n. 30, p. 299.

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Santificai, Senhor, a vossa Igreja.

1. Por este nosso irmão N., a quem hoje recebemos entre nós, 
 para que, ajudado pelo Espírito Santo, 
 persevere fiel ao seu propósito, 
 oremos.

2. Por todos os que crêem em Cristo 
 e pelas comunidades a que pertencem, 
 para que cheguem à perfeita unidade, 
 oremos.

3. Pela Igreja (ou Comunidade) 
 na qual este nosso irmão foi anteriormente baptizado e educado,
 para que conheça sempre mais profundamente a Cristo 
 e O anuncie de maneira eficaz, 
 oremos.

4. Por todos os que já sentem o desejo da graça celeste, 
 para que cheguem à plenitude da verdade em Cristo, 
 oremos.

5. Por aqueles que ainda não crêem em Cristo, 
 para que, iluminados pelo Espírito Santo, 
 também eles possam iniciar o caminho da salvação, 
 oremos.

6. Por todos os homens, 
 para que, livres da fome e da guerra, 
 possam viver sempre na tranquilidade da paz, 
 oremos.

7. Por nós próprios aqui reunidos, 
 para que perseveremos até ao fim na fé,
 que gratuitamente recebemos, 
 oremos.

Oração conclusiva como vem no RICA, n. 19, p. 290 ou n. 30, p. 301.
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PARA A ADMISSÃO FORA DA MISSA

Introdução como vem no RICA (Apêndice) n. 25 g., p. 294-295 ou n. 30, p. 299.

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Santificai, Senhor, a vossa Igreja.

1. Por este nosso irmão N., a quem hoje recebemos entre nós, 
 para que, ajudado pelo Espírito Santo, 
 persevere fiel ao seu propósito, 
 oremos.

2. Por todos os que crêem em Cristo 
 e pelas comunidades a que pertencem, 
 para que cheguem à perfeita unidade, 
 oremos.

3. Pela Igreja (ou Comunidade) 
 na qual este nosso irmão foi anteriormente baptizado e educado,
 para que conheça sempre mais profundamente a Cristo 
 e O anuncie de maneira eficaz, 
 oremos.

4. Por todos os que já sentem o desejo da graça celeste, 
 para que cheguem à plenitude da verdade em Cristo, 
 oremos.

5. Por aqueles que ainda não crêem em Cristo, 
 para que, iluminados pelo Espírito Santo, 
 também eles possam iniciar o caminho da salvação, 
 oremos.

6. Por todos os homens, 
 para que, livres da fome e da guerra, 
 possam viver sempre na tranquilidade da paz, 
 oremos.

7. Por nós próprios aqui reunidos, 
 para que perseveremos até ao fim na fé,
 que gratuitamente recebemos, 
 oremos.

A Oração universal conclui-se com a Oração dominical, como vem no RICA, n. 
26, p. 296 ou n. 31, p. 301.

MISSAS RITUAIS


