CELEBRAÇÃO DA CONFIRMAÇÃO
Celebrante:

Caríssimos amigos: acabastes de ser baptizados. No
Baptismo recebestes uma vida nova em Cristo e começastes a ser membros de Cristo e do seu povo sacerdotal. Ides agora receber o Espírito Santo que já desceu
sobre nós, o mesmo Espírito que foi enviado pelo
Senhor sobre os Apóstolos, no dia de Pentecostes, e que
por eles e pelos seus sucessores é dado aos que receberam o Baptismo.
Também vós recebereis a força do Espírito Santo que
Jesus prometeu. Essa força torna-vos conformes a Cristo, de maneira mais perfeita. Assim podereis dar testemunho da paixão e ressurreição do Senhor e ser membros activos da Igreja, para que o Corpo de Cristo seja
edificado na fé e na caridade.
O celebrante, de mãos juntas, diz:

Oremos, irmãos, a Deus Pai todo poderoso, para que,
sobre estes novos membros da Igreja, derrame agora o
Espírito Santo, que os fortaleça com a abundância dos
seus e, pela sua unção espiritual, os torne imagem perfeita de Cristo, Filho de Deus.
Todos oram, em silêncio, durante algum tempo
Seguidamente, o celebrante impõe as mãos sobre todos os
confirmandos, e diz:

Deus todo poderoso, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que, pela água e pelo Espírito Santo, destes uma vida
nova a estes vossos servos e os libertastes do pecado,
enviai sobre eles o Espírito Santo Paráclito; dai-lhes,
Senhor, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de ciência e de
piedade, e enchei-os do espírito do vosso temor. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amen.
Celebrante: N., recebe, por este sinal, o Espírito santo, o
Dom de Deus.
Confirmado: Amen.
Celebrante: A paz esteja contigo.
Confirmado: Amen.

Oração universal
Na qual os neófitos participam pela primeira vez.
Celebrante:

Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo: Neste dia santíssimo
da Ressurreição do Senhor, em que o Espírito nos faz
homens novos, oremos ao Pai para que a alegria da Páscoa se estenda ao mundo inteiro, dizendo, com fé:

SACRAMENTOS
DA INICIAÇÃO CRISTÃ
das crianças em idade de catequese

1. Pela Igreja católica e apostólica, para que se alegre
santamente nesta Páscoa e proclame que o Senhor ressuscitou, oremos, irmãos.
2. Por todos os que foram baptizados, para que aspirem
às realidades do alto e dêem graças pelo seu novo nascimento, oremos, irmãos.
3. Pela humanidade inteira, para que acolha a Boa Nova e
a Aliança que Deus lhe oferece em Cristo ressuscitado,
oremos, irmãos.
4. Pelas famílias cristãs, para que o Cordeiro pascal, que é
a nossa vida, as alimente com o seu Corpo e o seu Sangue, oremos, irmãos.
5. Pela nossa comunidade paroquial, para que cresça no
amor a Jesus Cristo e dê testemunho da sua Ressurreição,
oremos, irmãos.
6. Pelos adultos e crianças baptizados nesta Páscoa, e
pelas suas famílias para que vivam sempre na alegria do
Evangelho, oremos, irmãos.
Deus santo, Deus da vida, Deus salvador, que na Ressurreição do vosso Filho destes ao mundo a vitória sobre a
morte, fazei-nos viver ressuscitados com Ele, deixandonos conduzir pelo seu Espírito. Por Cristo, nosso Senhor.

CELEBRAÇÃO DA EUCARISTIA
Entre as pessoas que levam as oferendas ao altar, estarão
alguns neófitos.

Duccio di Buoninsegna, Incredulidade de Tomé, 1308 a 1311.

«Eu sou a videira; vós, os ramos. Quem permanece
em Mim e eu nele, esse dá muito fruto» (Jo 15,5)
O Baptismo celebra-se dentro da Missa na qual os neófitos participam pela primeira vez na Eucaristia. Juntamente com o Baptismo,
é conferida a Confirmação, pelo Bispo ou pelo presbítero que
administra o Baptismo.

Admonição
Catequista:

Domingo de Páscoa, celebram-se os sacramentos da Iniciação Cristã destes baptizandos. Unidos a Cristo, pelo Baptismo, eles são constituídos em povo de Deus, e, depois de
terem recebido o perdão de todos os pecados, feitos nova
criatura pela água e pelo Espírito Santo são chamados e
são de verdade filhos de Deus. Assinalados na Confirmação
com o dom do mesmo Espírito, são mais perfeitamente
configurados ao Senhor e repletos do Espírito Santo para
levarem o Corpo de Cristo à plenitude e darem testemunho d’Ele no mundo. Participando na assembleia eucarística, comungam o Santíssimo Corpo de Cristo, para receberem a vida eterna e exprimirem a unidade do povo de Deus
e, oferecendo-se a si mesmos com Ele, participam no sacrifício universal.

CELEBRAÇÃO DO BAPTISMO
Depois da homilia, o celebrante diz:

Irmãos caríssimos: Invoquemos com humildade a graça de
Deus, Pai todo poderoso, para estes seus servos N. e N.
que pedem o Baptismo, com o consentimento de seus
pais, para que sejam contados entre os filhos adoptivos de
Deus, em Cristo.

Louvor e invocação de Deus sobre a água
Celebrante:

nova, e assim tornar-se cristãs.
De hoje em diante, devemos ajudá-las e ampará-las
mais ainda do que até aqui. Mais do que ninguém, vós,
os pais, que destes o consentimento para que os vossos
filhos fossem baptizados, sereis os primeiros a cuidar da
sua educação cristã. E todos nós continuaremos igualmente a dar a nossa ajuda, nós que os preparámos para
hoje se apresentarem diante de Cristo, que vem ao seu
encontro.
Por isso, antes destas crianças fazerem diante de nós a
sua profissão de fé, vamos nós também, com toda a
convicção, renovar, diante delas, a profissão da nossa fé,
que é a fé da Igreja.

Profissão de Fé
O celebrante interroga cada um dos baptizandos:

N., crês em Deus, Pai todo- poderoso, criador do céu
e da terra?
Criança: Sim, creio.
Celebrante:

Crês em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor,
que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita
do Pai?
Criança: Sim, creio.

Bendito sejais, Deus Pai todo poderoso, que criastes a água
para purificar e dar vida.
Todos: Bendito sejais para sempre.

Depois, juntamente com o celebrante, todos dizem o Credo

Celebrante:

Celebrante:

Bendito sejais, Deus Filho Unigénito, Jesus Cristo, que do
vosso lado fizestes brotar sangue e água, para que da vossa
morte e ressurreição nascesse a Igreja.
Todos: Bendito sejais para sempre.

Meus meninos (N. e N.) pedistes o Baptismo e fizestes a
vossa preparação para ele durante muito tempo. Os
vossos pais estiveram de acordo com o vosso desejo;
fostes ajudados pelos catequistas, pelos companheiros
e pelos amigos. E hoje todos prometem dar-vos o exemplo da sua fé e ajudar-vos como vossos irmãos. Agora,
antes de receberes o Baptismo, renunciai a Satanás e
fazei a profissão de fé diante da Igreja.

N., eu te baptizo em nome do Pai, e do Filho e do
Espírito Santo.

Profissão de fé das crianças catecúmenas

Ritos Explicativos

Renunciação

Imposição da veste branca

Celebrante:

Bendito sejais, Deus Espírito Santo, que ungistes a Cristo,
baptizado nas águas do Jordão, para que todos fôssemos
baptizados em Vós.
Todos: Bendito sejais para sempre.
Sobre a água já benzida na vigília pascal
Celebrante

Pelo mistério desta água benzida, dignai-Vos Senhor, admitir à regeneração espiritual os vossos servos e servas (N. e
N.) que chamastes ao banho do novo nascimento na fé da
Igreja, para que alcancem a vida eterna. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade
do Espírito Santo.
Todos: Amen.

Rito do Baptismo
O celebrante baptiza em nome da Santíssima Trindade:

Celebrante:

Renunciais ao pecado, para viverdes na liberdade dos
filhos de Deus?
Crianças: Sim, renuncio.

N. e N., agora sois nova criatura e estais revestidos
de Cristo. Recebei a veste branca, e apresentai-a sem
mancha, no tribunal de Nosso Senhor Jesus Cristo,
para viverdes eternamente com Ele.
Baptizados: Amen.

Celebrante:

Profissão de fé
Profissão de fé da comunidade

Celebrante:

Estas crianças aqui presentes (N. e N.) prepararam-se
durante muito tempo para o Baptismo e vão ser agora
baptizadas, vão receber, pela graça de Deus, uma vida

Crês no Espírito Santo, na santa Igreja católica, na
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na
ressurreição da carne e na vida eterna?
Criança: Sim, creio.

Celebrante:

Renunciais às seduções do mal, para que o pecado não
vos escravize?
Crianças: Sim, renuncio.

Celebrante:

Celebrante:

Renunciais a Satanás, que é o autor do mal e pai da
mentira?
Crianças: Sim, renuncio.

Entrega da vela acesa
Celebrante:

Agora sois luz em Cristo. Vivei sempre como filhos da
luz. Perseverai na fé, para que, quando o Senhor vier,
possais ir ao seu encontro com todos os Santos, no
reino dos céus.
Baptizados: Amen.

