IMPORTANTE
A iniciação cristã não existe quando se separa catequese e liturgia
Os ritos devem ser bem preparados e celebrados
Se for conveniente, caso falte sacerdote, ou por problema de agenda, o rito
pode ser realizado por um diácono, ou um ministro ou mesmo pelo
catequista no encontro ( esta modalidade não é ideal, pois falta a
comunidade).
Evite-se, entretanto, fazer o rito sem a devida compreensão de quem preside
e de quem recebe os tesouros da Igreja

A beleza do espaço não deve ser

poluída com campanhas,
cartazes, devocionais, excesso
de flores, folhagens e panos
decorativos.
Espaço ORANTE é essencial,
focado e JESUS CRISTO

 Valorizar o Silêncio

Não se agitar preparando tudo em cima da hora.
Ensinar a respeitar o silêncio na Igreja ou capela é
mostrar que se reconhece a presença o Eterno,
do Santo, Do Deus verdadeiro. Quando
transformamos a capela em lugar de bate-papo,
não sabemos onde estamos.
Após a Homilia
Após Comungar
Evitar cantos de ação de graças que não deixam a
contemplação silenciosa do mistério
daEucaristia

✓A PALAVRA DE DEUS
✓Deixar Deus falar na

sua Palavra
✓Preparar o leitor

✓Leitor preparar-se

✓Ritualizar o Evangelho:
procissão, velas, incenso, beijo:
solenizar a Palavra de Jesus

RITOS E ENTREGAS NA IVC
 SOBRIEDADE
 SEM MULTIPLICAR AS PALAVRAS

 A EXPLICAÇÃO DEVE SER NA CATEQUESE: ANTES OU MESMO

DEPOIS DA CELEBRAÇÃO
 O GESTO E O SÍMBOLO FALAM POR SI
 NÃO INVENTAR NOVOS SINAIS E RITOS, PARA NÃO CORRER O
RISCO DE PERDER O SENTIDO QUE A TRADIÇÃO NOS ENTREGOU

COMO CELEBRAR?
 Deixar as crianças ou jovens nos bancos da Igreja, evitar procissões de entrada








com eles, pois agita seus corações.
O que mais interessa não é o material que será entregue ( folhetos, objetos
religiosos, etc), o que deve-se ficar atento é ao espírito e o sentido do que se está
fazendo.
Solenizar de forma simples mas piedosa as entregas.
Ensinar às crianças que não se voltem para o público, mas par ao altar.
Nos primeiros encontros pode-se fazer uma visita com as crianças à igreja
paroquial e mostrar o sentido do altar, do sacrário, da mesa da Palavra, da cruz e
dos santos.
Elas precisam se familiarizar com esse ambiente

Espaço Sagrado
 O c entro de toda a Igreja é a mesa do altar, onde Cristo repete seu gesto de






entrega ao Pai por amor da humanidade, ele simboliza tanto cenáculo(Última
Ceia) quanto o Calvário ( Crucificação). Cada vez que passamos diante dele, se
faz uma reverência.
Identificar bem a mesa da Palavra, onde Cristo nos fala. De lá se faz o anúncio da
Vida Nova, por isso ele representa o túmulo vazio, de onde a Madalena e os
apóstolos anunciar a Ressurreição.
Mostrar a cadeira da presidência da celebração, de onde são coordenadas as
orações de toda família de Deus.
Apresentar o sacrário, onde se guarda a reserva eucarística para ser elevada aos
doentes e lugar de adoração. Cada vez que se passa diante dele, se genuflete.
Mostrar a Pia de água benta, lugar onde a pessoa nasce para Cristo, mesmo
sendo adulta.

Tempos Sagrados
 Mostrar o ano da Igreja
 Começa com a Advento preparando o Natal. Tempo de feliz expectativa
 No tempo do Natal celebramos o Deus que se fez carne e habitou entre nós.
 No tempo da quaresma, nos preparamos para celebrar a Páscoa . Tempo de jejum

esmola e oração. Penitência
 No tempo da páscoa celebramos a paixão, morte e ressurreição de Jesus em três
dias: quinta, sexta e sábado santos. Maior festa cristã
 Tempo comum, celebramos a vida de Jesus entre nós.
 MOSTRAR QUE NÃO PODEMOS FALTAR A MISSA DE DOMINGO, OU A
CELEBRAÇÃO. Sempre recordamos a páscoa de Cristo em cada domingo.

CELEBRAÇÕES
 Cada etapa tem celebrações de entrega
 Mas é preciso ajudar as crianças a participarem de cada domingo na missa

 Ver como facilitar isso quando os pais não vão, as crianças podem querer

ir. Como o catequistas pode ajudar?

Celebrações comuns a todas etapas
 Março – entrada na catequese, início do ano. Vamos VESTIR A CAMISETA
 Quinta-feira Santa, na missa do Lava-pés, cada catequizando levar um flor

para depositar diante do Santíssimo na hora da adoração.
 Corpus Christi, ser criativo e envolver todos os catequizandos na festa
 Festa do Padroeiro: garantir algum serviço para que eles se envolvam
 Dia do catequista – organizar uma missa para todos rezarem por seus
catequistas

Celebrações próprias de cada etpa
 Ver calendário
 Avisar os pais que a catequese não existe sem vida litúrgica

 Catequista chega antes da celebração para acolher os catequizandos na

igreja
 Combinar toda a celebração com o padre, diácono ou ministro que
presidirá

