(Se houver crianças ainda não baptizadas)

Senhor Jesus Cristo, que quereis enriquecer a
Igreja com novos filhos, nascidos não da carne,
nem do sangue, mas de Deus,

— fazei que o tempo de preparação para o
Baptismo sirva para uma celebração mais plena
deste sacramento. R.
Senhor Jesus Cristo que, sendo ainda criança,
sofrestes a perseguição e o exílio
— concedei que as crianças oprimidas pela
maldade dos homens e dos tempos em Vós
encontrem ajuda e protecção. R.
Oração de bênção
A. Então o sacerdote, conforme as circunstâncias,
impondo as mãos sobre as crianças, diz a oração de bênção:

Senhor nosso Deus, que da boca das crianças
recebestes o louvor do vosso nome, olhai
benignamente para estas crianças que a fé da
Igreja recomenda à vossa imensa piedade;
e assim como o vosso Filho, nascido da Virgem Maria, recebia de boa vontade as crianças,
as abençoava e abraçava e as propunha a todos
como exemplo a imitar, assim também, Pai
santo, derramai sobre elas a vossa bênção, para
que, à medida que vão crescendo, por meio da
sã convivência com as pessoas maiores e com a
assistência do Espírito Santo, se tornem testemunhas de Cristo no mundo e sejam mensageiras e defensoras da fé que professam.
Por Nosso Senhor.
R. Amen.
Depois da oração de bênção, o ministro pode aspergir
com água benta as crianças, dizendo conforme as circunstâncias:

Esta água nos recorde o nosso Baptismo em
Cristo, que nos remiu com a sua morte e ressurreição.
B. Sobre as crianças ainda não baptizadas, com as mãos
estendidas:

APRESENTAÇÃO,
NA IGREJA, DAS CRIANÇAS
PARA A CATEQUESE

Deus Pai todo-poderoso, fonte de bênçãos e
defensor das crianças, que enriqueceis e alegrais
os esposos com o dom dos filhos, olhai benignamente para estas crianças e dignai-Vos orientálas para vir a formar parte do vosso povo, fazendo-as renascer pela água e pelo Espírito Santo,
de modo que, vindo um dia a receber o Baptismo, se tornem participantes do vosso reino e
aprendam a bendizer-Vos connosco na santa
Igreja.
Por Nosso Senhor.

A entrada das crianças em procissão com o sacerdote
celebrante pode ajudar a melhor compreender que a
comunidade se estabelece nesse momento.

R. Amen.

Saudação do altar e da assembleia

O ministro e os pais traçam o sinal da cruz na fronte da
criança, sem dizer nada.

Sacerdote: Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
O povo responde: Amen.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Entrada

Depois, o sacerdote, abrindo os braços, saúda o povo,
dizendo:

A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor
do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja
convosco.
O povo responde:

Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor
de Cristo.
Introdução dos fiéis na missa do dia
Catequista: (Vinde, exultemos de alegria, aclamemos a Deus, nosso Salvador.) Na celebração
deste Domingo somos convidados a unir-nos à
alegria das crianças que, pela primeira vez,
frequentam a catequese, e hoje são apresentadas à Comunidade paroquial.

Um dia, os seus pais, pediram para elas o
Sacramento do Baptismo na fé da Igreja. Hoje,
por gratidão e por fidelidade à missão que
aceitaram, trazem os seus filhos para conhecerem a Deus, através da escuta da Palavra,
da catequese e da oração. Assim se preparam
para receber a Confirmação e para participar
na Eucaristia.
Outras, começarão ainda a preparação para
um dia receber o Baptismo. Que a Virgem
Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, interceda
por nós e acompanhe estas famílias.

Após a homilia, o Sacerdote dialoga com os pais e com
as crianças:

Acto penitencial

Sacerdote: Caríssimos pais, no dia em que

Sacerdote: Irmãos: Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que
somos pecadores.
Guardam-se alguns momentos de silêncio. Seguidamente, o sacerdote introduz a confissão com estas
palavras ou outras semelhantes:

Confessemos os nossos pecados.
E dizem todos juntos a confissão:

Confesso a Deus todo-poderoso...
Segue-se a absolvição do sacerdote:

Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna.
O povo responde: Amen.

Kyrie eleison
Glória
Glória a Deus nas alturas e paz na terra
aos homens por Ele amados…
Terminado o hino, o sacerdote, de mãos juntas, diz:

Oremos.
E todos, juntamente com o sacerdote, oram em silêncio durante alguns momentos.

Depois o sacerdote, de braços abertos, diz a ORAÇÃO
COLECTA.
No fim o povo aclama: Amen.

Crianças: Sim, nós queremos amar a Deus /

LITURGIA DA PALAVRA

Sacerdote: Aquele que começou em vós obra

com todo o coração / e ao próximo por
amor de Jesus.

Leituras

tão boa, há-de levá-la a bom termo, até ao dia
de Cristo Jesus (cf. Flp 1, 6).

Homilia

Credo

Pedido à Igreja e compromisso

pedistes o Baptismo para os vossos filhos,
assumistes o compromisso de os educar na fé
para que, observando os mandamentos,
amassem a Deus e ao próximo como Cristo
nos ensinou. Estais dispostos a renovar o
compromisso que assumistes para com estas
crianças baptizadas?
Pais: Sim, estamos.
Sacerdote: Porque pedis a catequese para os

vossos filhos?
Pais: Para que cresçam na fé.
Sacerdote: Estais dispostos a ajudá-las nesta

preparação para receber a Confirmação e
para participar na Eucaristia?
Pais: Sim, estamos.
Sacerdote: Estais dispostos a participar na vida

da comunidade para, em conjunto, realizarmos esta missão?
Pais: Sim, estamos.
Sacerdote: E vós, meninos e meninas, quereis

vir sempre à Catequese?
Crianças: Sim, queremos.
Sacerdote: Quereis amar muito a Deus e ao

próximo?

Preces
Sacerdote: Invoquemos a Jesus Cristo Nosso

Senhor, que a todos os que querem seguir
propôs a simplicidade e docilidade das crianças como condição para entrar no reino dos
Céus. Supliquemos com humilde confiança:
R. Ensinai-nos, Senhor, a receber-Vos na pessoa das crianças.
Senhor Jesus Cristo, que, nascido da Virgem
Santa Maria, santificastes a vida da infância,
— fazei que estas crianças, seguido o vosso
exemplo, cresçam em idade sabedoria e graça. R.
Senhor Jesus, Cristo, que, por meio dos pais e
da Igreja, mostrais às crianças a suavidade
do vosso amor,

— fazei que todos aqueles a quem elas são
confiadas, trabalhem com dedicação para o
seu pleno desenvolvimento. R.
Senhor Jesus Cristo que, pelo Baptismo, nos
fizestes renascer para uma nova infância e o
abristes as portas da casa do vosso Pai,
— fazei que Vos sigamos com humilde submissão para onde os quiserdes guiar. R.

