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APRESENTAÇÃO

   “Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, 
perguntou-lhes: ‘Que procurais?’ Eles responderam: ‘Rabi (que 
quer dizer Mestre), onde moras?’ Ele respondeu: ‘Vinde e vede’! 
Foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia”
(Jo 1,38-39).

    Prezados Irmãos e Irmãs da Igreja de Deus que se faz presente na Diocese 
de Jundiaí:

    Ser cristão, batizado no mistério de Cristo, crismado no seu Espírito e ali-
mentado pelo sacrifício e refeição eucarística não pode reduzir-se à simples 
recepção dos Sacramentos do Batismo, da Crisma e da Primeira Eucaristia, 
considerando-os o ponto final da catequese. Muito pelo contrário! A recep-
ção e a vivência destes três Sacramentos da Iniciação à Vida Cristã cons-
tituem um caminho constante e crescente do discipulado de Jesus Cristo. 
Significa ser iniciado na vida da Pessoa de Jesus Cristo, configurar-se ao seu 
modo de ser e de agir, para nunca mais parar neste itinerário de ser discípulo 
apaixonado e missionário fervoroso de Jesus Cristo, a serviço do seu Reino 
e pertencendo à sua Igreja. Dar os primeiros passos numa caminhada que 
não admite parar ou voltar para trás, a ponto de dizer, como o Apóstolo São 
Paulo: “Eu vivo, mas não eu: é Cristo que vive em mim” (Gl 2,20).

   “Vinde e vede!”: é o convite que nos faz Jesus para que, vivenciando a 
experiência dos primeiros discípulos (cf. Jo 1,38-39), possamos conhecê-lo 
mais de perto, deixar tudo para trás, para que ele permaneça sempre conos-
co e nós sempre na intimidade e na comunhão de sua Pessoa, rumo à plena 
maturidade, quando “seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como 
ele é” (1Jo 3,2).

   Queridos amigos diocesanos: com alegria e gratidão apresento-lhes as 
Normas e Diretrizes Diocesanas para a Preparação e Recepção dos Sacra-
mentos da Iniciação à Vida Cristã, elaboradas recentemente. O Plano Dio-
cesano da Ação Evangelizadora, lançado no ano de 2014, com o objetivo 
de tornar a Igreja Diocesana de Jundiaí: “Casa da Iniciação à Vida Cristã”, 
já trazia, como 1ª Indicação Pastoral, a elaboração e a publicação das nor-
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mas e diretrizes para os Sacramentos da Iniciação à Vida Cristã e os demais 
Sacramentos. Já naquele ano, no dia 15 de agosto, Solenidade da Padroeira 
Diocesana, Nossa Senhora do Desterro, foram apresentadas as Normas e Di-
retrizes Diocesanas para a Preparação e Recepção do Sacramento do Ba-
tismo. Agora, após uma acurada reflexão e ampla consulta aos presbíteros, 
diáconos e agentes de pastoral, particularmente os da Comissão Diocesana 
para a Animação Bíblico-Catequética, chegou-se a este abençoado fruto: o 
subsídio que está em suas mãos.

   Longe de ser uma coletânea de normas e diretrizes que possa parecer como  
um fardo pesado imposto sobre as costas dos nossos fiéis − particularmente 
àqueles que não participam, por um motivo ou outro, plenamente da nossa 
vida eclesial − estas normas e diretrizes têm o único objetivo de salientar a 
infinita riqueza dos três Sacramentos da Iniciação à Vida Cristã, bem como 
possibilitar e aprofundar o itinerário catecumenal no seguimento de Jesus 
Cristo. Como bem afirma o Documento da CNBB, n. 107, lançado recente-
mente, após ter sido aprovado na 55ª Assembleia Geral da CNBB (Apare-
cida – SP, 26 de abril a 5 de maio de 2017), com o título: Iniciação à vida 
cristã: itinerário para formar discípulos missionários: “A Iniciação à Vida 
Cristã é graça benevolente e transformadora que nos precede e nos cumula 
com os dons divinos do Pai, em Cristo, pelo Espírito. (...) (Pois) no Batismo 
assumimos a condição de filhos do Pai, a Crisma nos unge com unção do 
Espírito e a Eucaristia nos alimenta com o próprio Cristo, o Filho” (n. 91).

   Penso que, para que estas Normas e Diretrizes Diocesanas para a Prepa-
ração e Recepção dos Sacramentos da Iniciação à Vida Cristã nos ajudem a 
nos formar e nos fortalecer como autênticos discípulos missionários do Mes-
tre, em estado permanente de conversão e de missão, seja essencial observar 
e ter como pano de fundo os seguintes três pressupostos:

   1. Os Sacramentos da Iniciação à Vida Cristã, como já salientei anteriormente, 
visam fazer o cristão se envolver íntima e profundamente, “se apaixonar” (cf. 
DAp, n. 277 e n. 491); “fascinar-se” (cf. EG, n. 269) pela Pessoa de Jesus Cris-
to. O referido Documento da CNBB descreve este processo como “mergulho no 
mistério de Cristo” (cf. nn. 83-87). É viver “por Cristo, com Cristo e em Cristo”, 
o que transforma a existência do cristão por completo, reconhecendo no Filho 
de Deus Encarnado o sentido pleno e definitivo da vida e da história humana.

   2. Os Sacramentos da Iniciação à Vida Cristã exigem uma nova con-
figuração da Igreja, menos “sacramentalista” para ser “uma comunidade 
querigmática e missionária” (cf. IVC, nn. 107-111), isto é, uma Igreja mais 
focada na Missão, no anúncio corajoso do querigma (a verdade fundamental 
da salvação realizada pelo Mistério da Paixão, Morte e Ressurreição do Se-
nhor Jesus: cf. IVC, nn. 154-163). Também “uma comunidade mistagógica 
e materna” (cf. IVC, nn. 112-115) que celebra com fé, alegria e decoro os 
Sacramentos, possibilitando aos fiéis acolher, saborear e viver os ritos e os 
sinais litúrgicos, a fim de entrarem em comunhão com Deus (cf. IVC, nn. 
172-175), e ainda uma comunidade que, sob a proteção de Maria, Perfeita 
Discípula Missionária de Jesus, sabe gerar filhos capazes de “fazer tudo o 
que ele lhes disser” (cf. Jo 2,5).

     Neste aspecto eclesial, exorto vivamente os irmãos presbíteros e diáconos, 
como também os agentes de pastoral da nossa Diocese, a observar e cumprir 
fielmente tudo o que estas normas e diretrizes estabelecem. Sabemos, por 
experiência própria, que as atitudes que passam por cima de tudo aquilo que 
foi refletido comunitariamente e aprovado em comum acordo causam graves 
rupturas, às vezes, irreparáveis, no seio da nossa amada Igreja.

    3. Os Sacramentos da Iniciação à Vida Cristã exigem um processo sério e 
permanente de formação. Primeiramente, é preciso crer no novo e na ins-
piração sempre renovadora do Espírito Santo, Protagonista da Nova Evan-
gelização. “Ir para as águas mais fundas” (cf. Lc 5,4) exige reunir forças 
em torno deste projeto diocesano e conhecer a fundo suas novas propostas. 
Nesta tarefa torna-se absolutamente necessária a formação de todos os agen-
tes de pastoral, particularmente aqueles mais diretamente envolvidos com 
a ação evangelizadora dos Sacramentos da Iniciação à Vida Cristã. Não é à 
toa que a maior parte do último Capítulo do Documento da CNBB (Capítulo 
IV: “Propondo caminhos: agir”) é dedicada justamente à formação (cf. IVC, 
nn. 178-197), pois, “é preciso promover uma metodologia capaz de envolver 
as pessoas no saber, sentir, optar, viver, fazer e ser dos cristãos” (cf. IVC, n. 
191). É preciso também avaliar tudo o que está sendo proposto neste sub-
sídio, e corrigir o que se mostrar impraticável ou desconexo com a nossa 
realidade. É por isso que aprovo estas Normas e Diretrizes Diocesanas para 
a Preparação e Recepção dos Sacramentos da Iniciação à Vida Cristã para 
um período experimental de três anos.
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De coração, agradeço a todos aqueles – e são muitos – que de uma maneira 
ou outra contribuíram para mais uma meta da nossa ação evangelizadora, 
que foi alcançada.

“Que o Senhor da paz, ele próprio, vos dê a paz, sempre e de toda maneira. 
O Senhor esteja com todos vós” (2Ts 3,16).

Jundiaí – SP, 01 de abril de 2018.

____________________________
            Dom Vicente Costa
               Bispo Diocesano de Jundiaí

DECRETO DE PROMULGAÇÃO DAS NORMAS E DIRETRIZES DIOCESANAS 
PARA A PREPARAÇÃO E RECEPÇÃO DOS  SACRAMENTOS DA 

INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ

Dom Vicente Costa

por graça de Deus e do Romano Pontífice,
Bispo Diocesano de Jundiaí:

 Cumprindo sua missão de apascentar e reger a porção do Povo de Deus que lhe 
foi confiada (cf. CDC, Cân. 375, § 1), missão esta que se exprime também por meio da 
atividade legislativa peculiar da Igreja (cf. CDC, Cân. 391);

 Visando prover, em continuidade com a solicitude pastoral exercida por seus an-
tecessores, as Paróquias e Comunidades da Diocese de Jundiaí de normas e diretrizes que, 
ao mesmo tempo, expressem com clareza o sentido dos Sacramentos da Iniciação à Vida 
Cristã e organizem sua eficaz administração; 

 Após amplo processo de consulta e de estudos:

Estabelece e promulga, por três anos, as Normas e Diretrizes Diocesanas
para a Preparação e Recepção dos Sacramentos da Iniciação à Vida Cristã. 

 Passam a vigorar as referidas Normas e Diretrizes a partir do dia 01 de abril do 
ano corrente, Solenidade da Páscoa na Ressurreição do Senhor.

 Sejam as mesmas publicadas convenientemente, dadas a conhecer ao Presbitério, 
aos Diáconos, aos Religiosos e a todo o Povo de Deus. Sejam essas Normas e Diretrizes 
também conservadas nos arquivos competentes da Cúria Diocesana.

 Dado e passado sob os sinais de nossa solicitude pastoral e da maternal proteção 
de Nossa Senhora do Desterro, Padroeira da Diocese, ao 01 de abril do ano da graça de 
Nosso Senhor de 2018, nono do nosso ministério episcopal em Jundiaí.

Dom Vicente Costa
- Bispo Diocesano de Jundiaí -

Pe. Milton Rogério Vicente
                                                                                                                - Chanceler do Bispado 
-Prot. Número: 123
Páginas: 33-34
Livro: 18
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Normas e Diretrizes DiocesaNas para a preparação e 
recepção Dos sacrameNtos Da iNiciação à ViDa cristã

 “Se alguém me ama, guardará a minha palavra; meu Pai o amará, e 
nós viremos e faremos nele a nossa morada” (Jo 14,23).

  Introdução: Fundamentação Teológico-Pastoral

001. Conforme o Papa Bento XVI, “não se começa a ser cristão por uma 
decisão ética ou uma grande ideia, mas pelo encontro com um acon-
tecimento, com uma Pessoa, que dá um novo horizonte à vida e, 
com isso, uma orientação decisiva” (DAp, n. 12).

002. Por isso, “a iniciação cristã, que inclui o querigma, é a maneira prá-
tica de colocar alguém em contato com Jesus Cristo e iniciá-lo no 
discipulado. Dá-nos, também, a oportunidade de fortalecer a uni-
dade dos três sacramentos da iniciação, e aprofundar o rico sentido 
deles. A iniciação cristã, propriamente falando, refere-se à primeira 
iniciação nos mistérios da fé, seja na forma do catecumenato ba-
tismal para os não batizados, seja na forma do catecumenato pós-
-batismal para os batizados não suficientemente catequizados. Este 
catecumenato está intimamente unido aos sacramentos da iniciação: 
Batismo, Confirmação e Eucaristia, celebrados solenemente na Vi-
gília Pascal” (DAp, n. 288).

003. O catecumenato, processo catequético de iniciação dos primeiros 
séculos, foi uma maneira muito criativa encontrada para responder 
às urgências da época, tornando-se um verdadeiro itinerário de fé. 
Hoje ele é proposto pela Igreja como modelo, visto apresentar ele-
mentos muito importantes, que, adaptados à nossa realidade, podem 
contribuir eficazmente na elaboração de itinerários próprios para 
cada contexto, para repensarmos o processo evangelizador e cate-
quético atual, dado que os sacramentos são uma consequência de 
uma adesão à proposta do Reino, vivida na Igreja (cf. DNC, n. 16).
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004. A Iniciação à Vida Cristã é uma tarefa irrenunciável e um desafio 
que devemos encarar com decisão, coragem e criatividade (cf. DAp, 
n. 287). É um processo permanente, gradual, dinâmico e que envol-
ve toda a Comunidade numa busca pela conversão pessoal, comu-
nitária e social.

005. Desta forma, a Iniciação à Vida Cristã não se esgota na preparação 
aos sacramentos do Batismo, Crisma e Eucaristia (cf. DGAE, n. 43). 
É um processo permanente e dinâmico de conversão a Jesus Cristo 
e sua mensagem, que exige maior familiaridade com a Palavra de 
Deus e a vida em comunidade. 

006. No processo de Iniciação à Vida Cristã têm importante papel os 
presbíteros, os catequistas, os pais e os padrinhos. Eles são a ponte 
que busca descobrir e redescobrir Jesus e seu seguimento na comu-
nidade dos irmãos (cf. DGAE, n. 45).

007. A partir do Plano Diocesano da Ação Evangelizadora − 2014, com 
o objetivo de tornar a “Igreja, Casa da Iniciação à Vida Cristã”, a 
Diocese de Jundiaí empenhou-se em adotar uma catequese perma-
nente, de cunho mais querigmático (cf. IVC, nn. 154-163) e mista-
gógico, não limitada à formação doutrinal, mas que se estenda para 
toda a vida do cristão. A iniciativa eclesial deve ser permanente, 
incentivando todos a terem um encontro pessoal com Jesus Cristo, 
através da oração pessoal, da celebração litúrgica e da vida comu-
nitária, do cuidado com os pobres e do compromisso missionário 
junto à comunidade eclesial.

008. O itinerário de Iniciação à Vida Cristã nos concede, pelo Batismo, 
a incorporação a Cristo, tornando-nos membros do povo de Deus; 
assinalados na Confirmação, somos configurados ao Senhor, tor-
nando-nos suas testemunhas e cheios do Espírito Santo; participan-
do da Eucaristia, alimentamo-nos do Corpo e do Sangue do Filho 
de Deus, e assim recebemos a vida eterna, fortalecemos a unidade 
do povo de Deus e vivemos no mundo como iniciados (cf. Plano 
Diocesano da Ação Evangelizadora – 2014 da Diocese de Jundiaí,

pp.10-13). Portanto, “de tal modo se completam os três sacramentos 
da iniciação cristã, que proporcionam aos fiéis atingirem a plenitude 
de sua estatura e graça no exercício de sua missão de povo cristão 
no mundo e na Igreja” (cf. RICA, “A Iniciação Cristã − Observações 
Preliminares Gerais”, n. 2; IVC, n. 91; nn. 124-129; nn. 241-242)..

009. Por questões pastorais e para melhor compreensão e vivência destes 
três Sacramentos da Iniciação à Vida Cristã são apresentados aqui os 
aspectos teológicos, canônicos, celebrativos e pastorais próprios de 
cada sacramento. Os dois documentos inspiradores destas Normas 
e Diretrizes Diocesanas são, entre outros: (1) Ritual da Iniciação 
Cristã de Adultos, da Congregação para o Culto Divino e Disciplina 
dos Sacramentos (1973) e, (2) Iniciação à Vida Cristã: Itinerário 
para formar os discípulos missionários (Documentos da CNBB, n. 
107) (2017).



O SACRAMENTO DO BATISMO

“Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo” (Mt 28,19).
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1. O SACRAMENTO DO BATISMO

CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO

010. A expressão “Batismo” vem do grego e significa “mergulhar, imer-
gir”. Quem é batizado é mergulhado na morte de Cristo e ressurge 
com Ele como criatura nova (cf. Rm 6,4). O sacramento do Batismo, 
o primeiro dos Sacramentos da Iniciação Cristã, incorpora os cris-
tãos na vida em Cristo como membros do povo de Deus, elevando-
-os à dignidade de filhos e filhas de Deus, tornando possível a plena 
realização da vocação da pessoa à santidade. Por isso, a Igreja dedi-
ca especial atenção quanto à preparação e recepção deste sacramen-
to, pois o considera central e decisivo na sua própria vida e missão 
(cf. RBC, “A Iniciação Cristã. Observações Preliminares Gerais”, 
nn. 3-6). 

011. Todas as pessoas são chamadas à graça da Salvação. No Evangelho 
de São Mateus encontramos o mandato missionário de Nosso Se-
nhor aos seus discípulos: “Ide, pois, fazer discípulos entre todas as 
nações, e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que es-
tou convosco todos os dias, até o fim dos tempos” (Mt 28,19-20). É 
missão da Igreja, portanto, acolher este mandato e fazer de tudo para 
que a transmissão da fé e a administração do Batismo sejam conce-
didas a todos os que o desejam, desde que devidamente preparados 
e com reta intenção (cf. CDC, Cân. 843, § 1).

CAPÍTULO 2 − A PARÓQUIA: LUGAR PRÓPRIO 
PARA CELEBRAR O SACRAMENTO

012. O caráter comunitário é essencial na vida da Igreja. Desta forma 
afirma o Concílio Vaticano II: “As ações litúrgicas não são ações 
privadas, mas celebrações da Igreja, que é o ‘sacramento da unida-
de’, isto é, povo santo, unido e ordenado sob a direção dos Bispos” 
(SC, n. 26a). O caráter comunitário se manifesta, portanto, entre 
aqueles que são convocados para celebrar os mistérios sagrados. 

Os fiéis, ordenados e leigos, formam uma assembleia litúrgica que 
expressa o mistério da Igreja congregada em torno do Senhor Res-
suscitado. 

013. Assim, a Paróquia – “Comunidade de Comunidades” – animada por 
seu Pároco em comunhão com o Bispo Diocesano, em todas as Igre-
jas (abertas e públicas), que estão dentro do seu território, é o lugar 
próprio para que uma assembleia litúrgica expresse tal unidade e 
celebre o sacramento.

CAPÍTULO 3 – SECRETARIA PAROQUIAL:
LOCAL PRIVILEGIADO DO MINISTÉRIO DA ACOLHIDA

014. A Secretaria Paroquial é o rosto visível da Comunidade. Por isso, é 
necessário que os Auxiliares Administrativos tenham sempre pre-
sente que o atendimento às pessoas que pedem o Batismo para si 
ou para os seus constitui um momento importante de evangeliza-
ção e não apenas um ato administrativo. Faz-se necessário, então, 
ter cuidado e prudência no momento em que alguém pede o Batis-
mo, e este pedido venha a se enquadrar em circunstâncias em que 
o sacramento não possa ser ministrado, para que as pessoas não 
saiam com a ideia de que lhes foi simplesmente negado. Nestas 
ocasiões, é necessário expor ao solicitante o sentido do sacramento 
do Batismo e o porquê desta resposta negativa, e principalmente 
orientar sobre como regularizar as possíveis situações.

015. Nos casos em que há dúvidas quanto ao modo de proceder, sejam 
exortados os Auxiliares Administrativos a encaminharem os pais 
ou os que fazem as suas vezes para uma conversa particularizada 
com o Pároco, o Vigário Paroquial ou o Diácono. Este momento 
será ocasião de “exortações pastorais e orações em comum” (cf. 
RBC, “Batismo de Crianças. Observações Preliminares”, n. 5, 1) e 
possibilidade de verificar as motivações e se existe uma “fundada 
esperança” de que a criança será educada na fé católica (cf. CDC, 
Cân. 868 § 1, 2º).
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CAPÍTULO 4 − AS CONDIÇÕES PARA A 

ADMISSÃO AO BATISMO

      4.1. Crianças até 7 anos

016. Como o Batismo está orientado para a plenitude da vida cristã, de-
ve-se ter em conta que os pais ou aqueles que efetivamente fazem 
as suas vezes, quando pedem o sacramento, estão dando um passo 
muito importante, decisivo e indelével, e que tais condições dizem 
respeito, primeiramente, a eles e não aos seus filhos. Assim é neces-
sário:

– Que os pais ou os que fazem as suas vezes, ou ao menos um de-
les, consintam (cf. CDC, Cân. 868 § 1, 1º);

– Que eles, ou ao menos um deles, manifestem o desejo de batizar;

– No caso de pais separados, que se apresente a autorização de um 
deles, por escrito, do consentimento para a celebração do Batismo; 

– Que se ofereça “fundada esperança” de que a criança será educada 
na fé católica (cf. CDC, Cân. 868, § 1, 2º). Considera-se que esse 
critério está cumprido quando avós, tios, parentes próximos ou 
amigos assumem o compromisso de colaborar na educação da fé 
da criança, e os pais prometem estar de acordo (cf. ISBC, n. 30d); 

– Que os pais ou os que fazem as suas vezes aceitem a preparação para 
a celebração digna e frutuosa do Batismo (cf. CDC, Cân. 851, 2º).

017. Nos casos de pais que vivem em concubinato ou são casados somen-
te no civil e não apresentarem impedimentos para se casar na Igreja, 
quando pedem o Batismo para os filhos, sejam orientados a respeito 
do sacramento do Matrimônio e aconselhados a regularizar a situ-
ação pelo sacramento. Mas se eles não estiverem ainda decididos a 
isso, não deverá ser motivo para negar o pedido do Batismo, desde 
que se cumpram os requisitos anteriores. 

018. Filhos de pai ou mãe sem cônjuge, filhos de pais em segunda união 
estável devem ser acolhidos, com cuidado especial, evitando-se 
qualquer discriminação. A Comunidade deve atendê-los com cari-
nho e compreensão e orientar especialmente na escolha de padri-
nhos, conforme o item 5: “Critérios de Escolha dos Padrinhos” (nn. 
029-033) destas Normas e Diretrizes Diocesanas.

019. “Devemos reconhecer a grande variedade de situações familiares 
que podem fornecer certa regra de vida, mas as uniões de fato ou 
entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, não podem ser sim-
plistamente equiparadas ao matrimônio” (AL, n. 52). “Uma coisa 
é compreender a fragilidade humana ou a complexidade da vida, e 
outra é aceitar ideologias que pretendem dividir em dois os aspectos 
inseparáveis da realidade” (AL, n. 56). Na Diocese de Jundiaí, os 
Presbíteros e Diáconos acolham a todos os que procuram a Igreja 
para o Batismo, dando o mesmo tratamento em relação a crianças 
confiadas a parceiros homoafetivos conviventes, conforme o que foi 
afirmado no número anterior.

020. Quando os pais negam a fé católica ou se recusam a participar da 
vida da Igreja, é necessário que seja feito um exame sério das mo-
tivações que os levam a pedir o Batismo para seus filhos. Caso 
permaneçam nessa atitude, o Batismo deve ser adiado (cf. CDC, 
Cân. 868, § 1, 2º). “A Igreja, de fato, não pode aceder ao desejo 
desses pais, se eles não derem a garantia de que, uma vez batiza-
da, a criança irá receber a educação católica, exigida pelo sacra-
mento; e deve-se ter a esperança fundada de que o Batismo dará os 
seus frutos” (ISBC, n. 30c. cf. ainda, n. 28 dessa Instrução). Por-
tanto, “deve ficar claro que a recusa do Batismo não é uma forma 
de pressão. De resto, não se pode falar de recusa, e menos ainda 
de discriminação, mas de adiamento de caráter pedagógico, o qual 
intenta, segundo os casos, levar a família a progredir na fé ou tor-
ná-la mais consciente das suas responsabilidades” (ISBC, n. 31b). 

021. Nos casos especiais de pais ou responsáveis que pedem o Batismo 
para os seus filhos, deve-se sempre levar em consideração as orien-
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tações dadas pelo Papa Francisco no Capítulo VIII da Exortação 
Apostólica Pós-Sinodal Amoris Laetitia: "Acompanhar, discernir e 
integrar a fragilidade" (cf. AL, nn. 291-312), e acolher as pessoas 
que estejam em situações ditas "irregulares" desde que, mostrando-
-se responsáveis e discretas, e excluída a pretensão de colocar seus 
desejos acima do bem comum da Igreja, se mostrem fiéis de com-
provada participação na vida de uma comunidade, que se deixam 
acompanhar, inclusive, pela solicitude paterna de um pastor, não os-
tentando uma irregularidade objetiva como se fizesse parte do ideal 
cristão (cf. AL, n. 297 e n. 300).

      4.2. Crianças até 7 e 9 anos

022. Os pais ou os que fazem as suas vezes sejam motivados a inserir a 
criança na Pré-Catequese da Comunidade (Capela). No caso de recu-
sa, não se deve negar o Batismo. Neste caso, os pais ou os que fazem 
as suas vezes, juntamente com os padrinhos, devem ser encaminha-
dos para a preparação do Batismo, conforme as condições para crian-
ças menores de 7 anos descritas nos números anteriores (nn. 17-21).

      4.3. Crianças e Adolescentes em idade de catequese a partir de 9 até 
  13 anos

023. Sempre que for pedido o Batismo para crianças em idade de cate-
quese, elas devem ser acolhidas no grupo de Catequese de Iniciação 
à Eucaristia e inscritas no catecumenato (cf. RICA, nn. 306-308). 

024. Mesmo que os pais não participem, os catequistas e o próprio Pároco 
poderão ser seus “introdutores” e ajudarão no acompanhamento da 
criança no período da catequese, garantindo que os pais e padrinhos 
participem da preparação à celebração do sacramento do Batismo 
(cf. RICA, n. 308, b). Quando os pais não aceitam participar, isso 
não deverá ser motivo para que se negue ou adie a recepção do 
sacramento.

025. O Batismo destas crianças e adolescentes deve ser ministrado 
conforme o “Rito de Iniciação de Crianças em Idade de Cateque- 

se” (cf. RICA, nn. 347-360), seguindo todas as etapas contidas 
no RICA.

      4.4. Jovens (14 a 17 anos) e Adultos (a partir de 18 anos)

026. Sempre que jovens e adultos pedirem o Batismo, deverão ser 
acolhidos no grupo de Catequese da Crisma e Catequese com 
Adultos e serem inscritos no catecumenato, para percorrerem o 
itinerário catecumenal em todos os tempos e etapas. 

027. Quando um adulto já casado civilmente ou em concubinato pedir 
o Batismo, será orientado a legitimar a sua situação matrimo-
nial (matrimônio misto), a menos que haja algum impedimen-
to, e deverá se inscrever no catecumenato para a recepção dos 
Sacramentos da Iniciação Cristã. É desejável que seu cônjuge o 
acompanhe durante o tempo do catecumenato. 

028. Nessa preparação, devem receber uma adequada formação e 
participar dos atos litúrgicos previstos no Ritual da Iniciação 
Cristã de Adultos (cf. IVC, nn. 116-122; nn. 164-177). Tendo 
em vista o Plano Diocesano da Ação Evangelizadora − 2014: 
“Igreja: Casa da Iniciação à Vida Cristã”, cada Paróquia deverá, 
na medida do possível, fazer coincidir o final do Catecumenato 
com o início do Tempo da Quaresma, durante o qual se deve 
intensificar a preparação espiritual dos catecúmenos (cf. RICA, 
nn. 133-139 e nn. 152-159; IVC, n. 168). Tanto para a inscrição 
dos catecúmenos, como também dos eleitos, deve-se utilizar 
de livros próprios (cf. RICA, “Introdução ao Rito da Iniciação 
Cristã de Adultos”, n. 17).

CAPÍTULO 5 − CRITÉRIOS
DE ESCOLHA DOS PADRINHOS

029. A escolha dos padrinhos deve ser motivada pela capacidade de aju-
dar os pais na educação da fé dos seus filhos. Os padrinhos são cor-
responsáveis nesta missão.
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030. “Admite-se apenas um padrinho ou uma só madrinha, ou também 

um padrinho e uma madrinha” (cf. CDC, Cân. 873).

031. Os padrinhos devem:

– Ser escolhidos por quem vai ser batizado, ou por seus pais, ou por quem 
lhes faz as suas vezes, ou pelo Pároco (cf. CDC, Cân. 874, § 1, 1);

– Ser maiores de 16 anos (cf. CDC, Cân. 874, § 1, 2);

– Estar iniciados nos três sacramentos: Batismo, Confirmação e Euca-
ristia (ou ao menos um dos padrinhos) e que levem uma vida de acor-
do com a fé (cf. CDC, Cân. 874, § 1, 3º; RBC, “A Iniciação Cristã. 
Observações Preliminares Gerais”, n. 10, 2).

– Pertencer à Igreja Católica e não estar impedido de desempenhar esse ofí-
cio pelo Direito Canônico (cf. CDC, Cân. 874, § 1, 4; RBC, “A Iniciação 
Cristã. Observações Preliminares Gerais”, n. 10, 3); que deem testemunho 
de vida cristã (cf. CDC, Cân. 874, § 1, 3) e participem regularmente da 
vida da Igreja; manifestar condições e verdadeiro interesse de cumprir a 
missão que vão assumir. No caso de união homoafetiva, essas pessoas não 
podem ser admitidas como padrinhos e madrinhas (cf. AL, n. 251);

– Uma pessoa batizada não católica pode ser admitida apenas como 
testemunha do Batismo, desde que se tenha junto um padrinho ou 
madrinha católicos (cf. CDC, Cân. 874, § 2).

032. Os casais em segunda união estável e que têm uma comprovada 
participação ativa e o envolvimento pastoral na Comunidade po-
dem ser admitidos como padrinhos e madrinhas no sacramento do 
Batismo, tendo como base as orientações dadas pelo Papa Francis-
co no Capítulo VIII da Exortação Apostólica Pós-Sinodal Amoris 
Laetitia: “Acompanhar, discernir e integrar a fragilidade” (cf. AL, 
nn. 291-312), como também o discernimento criterioso do Pároco.
 

033. No caso dos casais que vivem em concubinato e já receberam os 
Sacramentos da Iniciação à Vida Cristã, deverão ser orientados

pelo Pároco, Vigário Paroquial ou Diácono, a legitimarem, 
livremente, a sua situação matrimonial para serem admitidos 
como padrinhos.

CAPÍTULO 6 − A PREPARAÇÃO DO
SACRAMENTO DO BATISMO

034. O Batismo deve ser preparado com muito cuidado (cf. CDC, 
Cân.851, § 2). Esta preparação deve ser uma verdadeira Iniciação 
à Vida Cristã (cf. IVC, n. 200), que poderá ser atingida através de 
encontros, visitas, celebrações com a atitude evangélica de acolher 
com carinho os pais e padrinhos e bem prepará-los de acordo com 
o zelo da Comunidade e do próprio Pároco, Vigário Paroquial e Di-
ácono e as necessidades dos participantes. Pois, se para as crianças, 
o Batismo marca sua iniciação sacramental na vida cristã, para os 
pais e os padrinhos – já batizados, mas nem sempre suficientemen-
te evangelizados –, esta preparação torna-se ocasião de verdadeira 
iniciação vivencial e eclesial. Os encontros devem estar na linha 
catecumenal, priorizando a Palavra de Deus e incluindo o testemu-
nho, doutrina, vivência e celebração. Em todos estes encontros seja 
destacado o caráter celebrativo do Mistério Pascal. 

035. O Pároco, se julgar conveniente, pode liberar os pais e padrinhos que 
já são iniciados na fé e integrados na vida da Comunidade − como 
Agentes de Pastoral ou membros assíduos de Movimentos Eclesiais 
e Associações de Fiéis − dos momentos de preparação para o sacra-
mento do Batismo de seu filho ou afilhado.

036. A preparação dos pais e padrinhos que pedem o Batismo a uma 
criança se fará mediante uma “catequese querigmática” (cf. DSD, 
n. 49; DAp, n. 279) que constará de encontros, preferencialmente, 
nas casas dos pais ou padrinhos ou mesmo na Comunidade Pa-
roquial, conforme a proposta de articulação dos níveis da cate-
quese, contida na 4ª Indicação Pastoral do Plano Diocesano da 
Ação Evangelizadora – 2014: “Valorização do Ritual da Iniciação
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Cristã de Adultos (RICA)” (pp. 22-26). Cuidem os catequistas, 
com a orientação do Pároco, de que a preparação não seja apenas 
exposição da doutrina ou explicação dos Ritos do Batismo, mas 
que seja uma catequese vivencial e testemunhada, com diálogo, 
partilha de experiências, oração e participação ativa dos pais e pa-
drinhos.

037. Na preparação para o sacramento do Batismo, todas as Paróquias 
da Diocese de Jundiaí devem utilizar o subsídio indicado pela 
Coordenação Diocesana da Ação Evangelizadora, a fim de criar 
maior comunhão e garantir que a proposta de uma catequese com 
inspiração catecumenal (cf. IVC, nn. 70-104) seja implantada em 
nossas Comunidades. Por sua vez, a Comissão Paroquial para a 
Animação Bíblico-Catequética – Nível Batismo cuidará para que 
este subsídio não se torne um material apenas repetitivo.

038. Na Diocese de Jundiaí, o encontro de preparação para o sacramen-
to do Batismo tem validade de 2 (dois) anos, tanto para os pais 
como também para os padrinhos, que estão em situação regular 
com os sacramentos.

CAPÍTULO 7 − O MINISTRO DO 
SACRAMENTO DO BATISMO

039. São ministros ordinários do Batismo os Bispos, os Presbíteros e os 
Diáconos da Igreja. Sem o consentimento dos Párocos não é lícito a 
ninguém batizar, exceto  em  perigo  de  morte. Na  Diocese  de  Jun-
diaí, sendo numerosos os diáconos permanentes, não há necessidade 
de ministros leigos extraordinários do Batismo (cf. CDC, Cânn.
861-862).

040. Na Diocese de Jundiaí, o ministro do Batismo nada peça pela ad-
ministração do Batismo, tendo-se presente que todos têm direito a 
um serviço sacramental gratuito.

CAPÍTULO 8 − A CELEBRAÇÃO DO SACRAMENTO 
DO BATISMO DE CRIANÇAS

041. O sacramento do Batismo, por imprimir caráter indelével, uma vez 
recebido validamente, não pode ser repetido. Portanto, sempre se 
deve ter em conta a validade ou não do Batismo administrado pelas 
comunidades cristãs não católicas (cf. CDC, Cân. 869: “Nota Expli-
cativa”; GE, pp. 48-50). As Igrejas cujos batismos a Igreja Católica 
reconhece como válidos são: 

– Igrejas Orientais “Ortodoxas”, Igrejas veterocatólicas, Igreja Episco-
pal Anglicana do Brasil, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no 
Brasil, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Igreja Metodista, Igrejas 
Presbiterianas, Igrejas Batistas, Igrejas Congregacionais, Igrejas Ad-
ventistas, Exército da Salvação e a maioria das Igrejas Pentecostais 
(Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Deus 
é Amor, Igreja Evangélica Pentecostal: “O Brasil para Cristo”...);

– Há Igrejas de cujo Batismo se pode prudentemente duvidar da inten-
ção dos seus ministros e, por essa razão, requer-se, como norma geral, 
a administração de um novo Batismo, “sob condição”: Igrejas Pen-
tecostais que utilizam a fórmula “Eu te batizo em nome do Senhor 
Jesus”, como a Igreja Pentecostal Unida do Brasil, Congregação Cris-
tã do Brasil, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do 
Poder de Deus, “Igrejas Brasileiras” e Igreja Anglicana Senhor Jesus; 

– Com certeza, batizam invalidamente: os Mórmons, as Testemu-
nhas de Jeová e os da Ciência Cristã, entre outros. Como a pro-
liferação de religiões é muito grande, em todos os casos é reco-
mendável conversar com a pessoa a respeito do rito que foi usado 
em seu Batismo.

042. Não havendo perigo de morte, o sacramento do Batismo deve ser admi-
nistrado observando-se fielmente o Rito prescrito nos livros litúrgicos 
aprovados e as orientações contidas nestas Normas e Diretrizes Dio-
cesanas. Ninguém tem o direito de acrescentar, suprimir ou modificar 
o que aqui está afirmado, por sua própria iniciativa (cf. SC, n. 22 § 3).
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043. De acordo com o Ritual do Batismo de Crianças (cf. nn. 98-102) 

e com a 4ª Indicação Pastoral do Plano Diocesano da Ação Evan-
gelizadora – 2014 (cf. nn. 3-4 [p. 24]), a celebração do sacramento 
do Batismo pode ser realizada em duas etapas. Estas etapas se rea-
lizem, de preferência, durante a celebração dominical. Elas podem 
ser realizadas em dois domingos do Tempo Comum, do Advento, 
do Natal, do Tempo Pascal, reservando-se o Tempo da Quaresma, 
de preferência, para a celebração das etapas do Batismo de Adultos 
(cf. RBC, nn. 98-100). A primeira etapa da celebração do Batismo 
(Ritos de Acolhida e Liturgia da Palavra) desenvolve-se conforme 
o Ritual do Batismo de Crianças (cf. nn. 32-60) e a segunda etapa 
(Liturgia Sacramental), a partir do n. 61. 

044. A celebração do Batismo, momento marcante de toda caminhada 
da vida cristã, deve ser preparada e celebrada com o devido cuida-
do. Compete à Equipe de Catequistas da Comissão Paroquial para 
a Animação Bíblico-Catequética – Nível Batismo, constituída na 
Comunidade Paroquial, assumir, sob a orientação do Pároco ou de 
quem lhe faz as vezes, esta preparação e a celebração do sacramen-
to do Batismo, juntamente com a Equipe de Liturgia.

045. “Convém que a água seja abundante, de modo que o Batismo apare-
ça como verdadeira passagem pela água ou banho” (RBC, “Capítulo 
1. Rito para o Batismo de várias crianças”, n. 73). Preferencialmen-
te, seja por imersão, para demonstrar mais claramente a participação 
na Morte e Ressurreição do Senhor Jesus, ou também por infusão 
(cf. RBC, “A Iniciação Cristã. Observações Preliminares Gerais, n. 
22; CDC, Cân. 854). Devem-se usar as palavras pelas quais se con- 
fere o Batismo na Igreja latina: “N. Eu te batizo em nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo” (cf. RBC, “A Iniciação Cristã. Obser-
vações Preliminares Gerais”, n. 23).

046. O Batismo “sob condição” será administrado sempre que houver dú-
vidas a respeito se uma pessoa foi ou não batizada (cf. CDC, Cân. 
869, § 1). Havendo sérias dúvidas quanto à validade ou à recepção ou 
não do sacramento, quanto à validade do Batismo recebido em outras

igrejas cristãs, o Batismo deverá ser administrado condicionalmente 
com estas palavras: “N. Se não és batizado, eu te batizo em nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo”. 

047. Fora do caso de necessidade, a água com a qual se administra o 
Batismo deve ser abençoada de acordo com as normas litúrgicas 
pelo oficiante da celebração. Se no Batistério está construída a fon-
te batismal, seja a água abençoada, preferencialmente, com a fonte 
jorrando (cf. RBC, “A Iniciação Cristã. Observações Preliminares 
Gerais”, n. 21). 

048. Na Igreja Matriz Paroquial e suas Comunidades (Capelas), a pia 
batismal, em forma de fonte ou não, deve se encontrar em local 
próprio, visível a todos os fiéis, pois é de lá que brota a vida 
nova, que procede da água e do Espírito Santo, do novo cristão 
(cf. RBC, “A Iniciação Cristã. Observações Preliminares Gerais”, 
n. 25).

049. Os Santos Óleos utilizados na celebração do Batismo devem ser 
abençoados na última Missa do Crisma e conservados em lugar 
digno. No Brasil, por motivo pastoral, o Óleo dos Catecúmenos 
pode ser abençoado pelo sacerdote, na celebração do Batismo (cf. 
RBC, “Batismo de Crianças. Observações Preliminares”, n. 17, 
Nota d).

050. No Brasil, quando for grande o número de batizados, pode-se omitir 
a unção com o Crisma (cf. RBC, “Batismo de Crianças. Observa-
ções Preliminares”, b. 18, Nota e; XIª Assembleia Geral da CNBB, 
Comunicado Mensal, julho/agosto 1970, nn. 214-215, p. 98).

051. Em toda a Diocese de Jundiaí, o Batismo deve ser celebrado na Igre-
ja Matriz Paroquial e suas Comunidades (Capelas). Nas Comunida-
des (Capelas) vinculadas à Paróquia e que não tenham ainda o seu 
templo, o Batismo pode ser administrado num lugar digno, a critério 
do Pároco. Fora do caso de necessidade, fica expressamente proibi-
da a celebração do Batismo em casas particulares e quaisquer outros 
locais (cf. CDC. Cân. 857, § 1).
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052. Encerrado o Tempo da Páscoa, o Círio Pascal deve ser conservado 

junto à pia batismal, de modo a se acender nele as velas dos batiza-
dos no momento da celebração (cf. RBC, “A Iniciação Cristã. Ob-
servações Preliminares Gerais”, n. 25; PS, n.99; Missal Romano (3ª 
Edição Típica, 2004, p. 320).

053. O sacramento do Batismo pode ser administrado em qualquer dia da 
semana. Porém, dentro do possível, seja administrado aos domin-
gos, manifestando-se assim sua íntima relação com o mistério de 
Cristo Ressuscitado (cf. CDC, Cân. 856). A celebração do Batismo 
seja sempre feita comunitariamente. Pede-se que no mesmo dia e na 
mesma Igreja não se celebre o Batismo duas ou mais vezes, a não 
ser por algum motivo que o justifique (cf. RBC, “A Iniciação Cristã. 
Observações Preliminares Gerais”, n. 27).

054. Quando o Batismo for administrado durante a Celebração Euca-
rística, devem-se observar as indicações do Rito do Batismo na 
Missa conforme o Ritual do Batismo de Crianças (cf. “Batismo 
de Crianças. Observações Preliminares”, nn. 29-30). Ainda con-
forme o Ritual do Batismo de Crianças, no final da celebração, a 
critério do Pároco, pode-se realizar um ato de devoção a Maria, 
confiando a vida e a fé dos que se batizaram à proteção de Nossa 
Senhora, Mãe  de Deus e nossa, presença materna na caminhada 
de todo cristão por sua fidelidade ao projeto de Deus Pai (cf. 
RBC, nn. 94-96).

055. O Ministro do Batismo deve observar o Rito como está descrito no 
Ritual do Batismo de Crianças no caso de Batismo de crianças, e 
no Ritual da Iniciação Cristã de Adultos, no caso de Batismo de 
adultos.

056. É recomendável que a administração do Batismo das crianças em 
idade de catequese, dos jovens e dos adultos se dê por ocasião da 
celebração da Vigília Pascal, estando presente toda a Comunidade 
Paroquial e sem Batismo de crianças (cf. n. 151 destas Normas e 
Diretrizes Diocesanas).

057. Os Párocos poderão administrar os sacramentos da Confirmação e 
da Eucaristia, na mesma celebração do sacramento do Batismo aos 
eleitos, preferencialmente na Vigília Pascal. Neste caso, convém 
que o Pároco comunique tal fato ao Bispo Diocesano (cf. n. 117 
destas Normas e Diretrizes Diocesanas).

058. Respeitado o direito dos pais de registrar em mídias o momento de 
fundamental importância na vida de seus filhos, os catequistas da 
Comissão Paroquial para a Animação Bíblico-Catequética – Nível 
Batismo, juntamente com o Pároco, elaborem normas para orientar 
os profissionais de filmagens e fotos de modo que, no exercício de 
sua profissão, não venham a perturbar o bom andamento da celebra-
ção litúrgica.

CAPÍTULO 9 − BATISMO EM PERIGO DE MORTE

059. O sacramento do Batismo, quando administrado em perigo de mor-
te, é realizado conforme as circunstâncias, ou com o Rito previsto 
no Ritual do Batismo de Crianças (cf. RBC, nn. 288-295) ou com o 
que é previsto no Ritual da Iniciação Cristã de Adultos (cf. RICA, 
nn. 283-294). Se for extrema a gravidade, pode-se utilizar o rito 
essencial: o ministro derrama água sobre o batizando, pronunciando 
a fórmula sacramental habitual (cf. RBC, n. 295; RICA, n. 281). É 
dever dos pastores, sobretudo dos Párocos, serem solícitos para que 
os fiéis aprendam o modo certo de batizar, no caso de perigo de 
morte (cf. CDC, Cân. 861 § 2). 

060. Quando aquele que celebra o Batismo em caso de perigo de morte 
não é o Pároco, este seja sempre avisado imediatamente (cf. RBC, 
“Batismo de Crianças. Observações Preliminares”, n. 13).

061. Tendo uma criança sido batizada por emergência, sejam posterior-
mente completados os ritos batismais conforme o Rito para receber 
na Igreja uma criança já batizada (cf. RBC, nn. 296-339) e devida-
mente registrado o Batismo (cf. n. 068 destas Normas e Diretrizes 
Diocesanas).
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CAPÍTULO 10 − RECEPÇÃO NA IGREJA E

ADMISSÃO À PLENA COMUNHÃO

062. A admissão na plena comunhão da Igreja Católica de alguém bati-
zado em uma Igreja ou comunidade cristã, cujo Batismo é válido, se 
dará em uma celebração comunitária, durante a qual a pessoa será 
apresentada e fará, junto com a comunidade, a Profissão de Fé pú-
blica, segundo o Rito previsto (cf. RICA, “Apêndice. Rito de Admis-
são na plena comunhão da Igreja Católica das pessoas já batizadas 
validamente. Capítulo 1: Rito de Admissão na Missa”, nn. 14-21). 
Havendo motivos graves, a Admissão pode ser celebrada fora da 
Missa, mas sempre dentro de uma Liturgia da Palavra (cf. RICA, 
“Apêndice. Rito de Admissão na plena comunhão da Igreja Católica 
das pessoas já batizadas validamente. Capítulo II. Rito de Admissão 
fora da Missa”, nn. 22-28).

063. Aqueles que abandonaram notadamente a fé católica e exerciam an-
tes algum ministério na Comunidade Paroquial, após serem admiti-
dos novamente na plena comunhão da Igreja Católica, não exerçam 
na Comunidade ministérios específicos por um período de um ano, 
aproveitando este tempo para aprofundar os mistérios da fé e au-
mentar a consciência de Cristo e de sua pertença à Igreja.

CAPÍTULO 11 − TRANSFERÊNCIA

064. A preparação e a celebração do Batismo sejam realizadas, preferen-
cialmente, na comunidade na qual os pais participam. Caso contrá-
rio, que os pais e padrinhos apresentem a comprovação da devida 
preparação ao sacramento do Batismo.

CAPÍTULO 12 − DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

065. Tendo em vista o Plano Diocesano da Ação Evangelizadora − 2014, 
na 2ª Indicação Pastoral: “Ministério da Acolhida”, n. 3 (cf. p. 19), 
que pretende priorizar um atendimento personalizado por parte dos

Padres e Diáconos, principalmente no que diz respeito àqueles que 
pedem os sacramentos para si ou para os seus, exijam-se apenas os 
seguintes documentos:

No caso de batizandos até 7 anos:

– Certidão de Nascimento da criança.

No caso dos pais ou dos que fazem as suas vezes:

– Comprovante de preparação ao sacramento do Batismo;

– Se são casados: Certidão de Casamento Civil e Matrimônio 
Religioso;

– Se são solteiros: Certidão de Nascimento e do Batismo.

No caso dos padrinhos, tendo presente os nn. 029-033 destas Nor-
mas e Diretrizes Diocesanas:

– Carteira de Identidade (RG);

– Comprovante de preparação ao sacramento do Batismo;

– Se são solteiros, a Certidão de Nascimento ou Carteira de 
Identidade (RG);

– Comprovante dos Sacramentos de Iniciação Cristã, ao menos 
de um dos padrinhos (cf. n. 033 destas Normas e Diretrizes 
Diocesanas);

– Se são casados, a Certidão do Casamento Civil e do Matrimô-
nio Religioso;

– Se são separados ou divorciados, a Certidão do Casamento Ci-
vil com separação legal;

– Se é viúvo(a), a Certidão do Casamento Civil, do Matrimônio 
Religioso e do Óbito do(a) cônjuge.
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066. Para uma criança em idade de catequese, adolescente, jovem ou 

adulto se inscrever como catecúmeno, requerem-se os documentos 
de identificação pessoal: Certidão de Nascimento ou Carteira de 
Identidade (RG).

067. No livro de Registro dos Batismos e na Certidão de Batismo, cons-
tará com clareza e sem rasuras o nome de quem foi batizado, de seus 
pais, ou confiados aos cuidados, padrinhos, bem como as testemu-
nhas – se houver − do ministro que o realizou, a data e o local (cf. 
CDC, Cân. 877, § 1). Em caso de pais solteiros, os dados do registro 
se farão constar de acordo com a Certidão de Nascimento. Em caso 
de filhos adotivos de parceiros homoafetivos, constará de modo ge-
ral: “confiado a”, e a indicação dos nomes dos adotantes.

068. Os Batismos administrados em perigo de morte serão registrados 
normalmente, fazendo-se constar a data da própria administração e 
da apresentação do batizado na Igreja.

CAPÍTULO 13 − COMISSÃO PARA A ANIMAÇÃO
BÍBLICO-CATEQUÉTICA  – NÍVEL BATISMO

069. Os catequistas da Comissão Paroquial para a Animação Bíblico-
Catequética – Nível Batismo estejam organizados em todas as Paró-
quias, articulados com os demais catequistas desta Comissão Paro-
quial. Que eles não se sintam como uma pastoral à parte, mas como 
membros desta Comissão Paroquial a serviço da ação evangelizado-
ra da Paróquia (cf. IVC, n. 153).

070. Sejam os catequistas incentivados a auxiliar a Comunidade Paroquial 
a manter viva a consciência do significado e da vivência do sacramento 
do Batismo; preparar e ministrar a catequese querigmática e celebra-
tiva de preparação próxima ao Batismo; e, auxiliar o Pároco nos casos 
em que se deve decidir sobre a admissão de pessoas para o Batismo.

071. É importante que os catequistas da Comissão Paroquial para a Ani-
mação Bíblico-Catequética – Nível Batismo estejam inseridos or-

ganicamente na Pastoral de Conjunto da Paróquia, relacionando-se 
com os Grupos de Reflexão/Grupos de Rua, com as demais Pasto-
rais Específicas, Movimentos Eclesiais, Associações de Fiéis e No-
vas Comunidades. Pois, “compete principalmente ao povo de Deus, 
isto é, à Igreja, que transmite e alimenta a fé recebida dos apóstolos, 
preparar com maior cuidado o Batismo e a formação cristã” (cf. 
RBC, “A Iniciação Cristã. Observações Preliminares Gerais”, n. 7).

072. É recomendável que os catequistas aprofundem seus conhecimen-
tos catequéticos (cf. IVC, nn. 178-197), participando do Núcleo de 
Formação para Catequistas São José de Anchieta, das atividades da 
Comissão Diocesana e Paroquial para a Animação Bíblico-Catequé-
tica, como também priorizem sua formação permanente, frequen-
tando os Cursos do Centro Diocesano de Formação para o Laicato 
Dom Gabriel, estruturado nos seus cinco Núcleos Teológicos (Jun-
diaí, Itu, Salto, Santana de Parnaíba e Várzea Paulista).

073. Busque-se possibilitar aos pais e padrinhos um encontro com o Pá-
roco, no qual, mediante um diálogo pastoral, todos se sintam bem 
acolhidos na Igreja, no momento tão importante que o sacramento 
do Batismo representa na vida da família e da comunidade eclesial. 
Nessa ocasião, favorecer-se-á a celebração do sacramento da Re-
conciliação aos que solicitarem. 

074. Preferencialmente, que em cada Comunidade (Capela) da Paróquia 
haja, ao menos, um catequista do Nível Batismo, que procurará, an-
tes mesmo do nascimento da criança, visitar a família para começar 
o diálogo a respeito da preparação para o sacramento do Batismo e 
sobre a escolha dos padrinhos.



O SACRAMENTO DA CONFIRMAÇÃO

“O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu,
para anunciar a Boa-Nova aos pobres: enviou-me para proclamar a 

libertação aos presos e, aos cegos, a recuperação da vista; 
para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito

da parte do Senhor” (Lc 4,18-19).
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2. O SACRAMENTO DA CONFIRMAÇÃO

CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO

075. Pelo sacramento da Confirmação ou Crisma, os batizados pros-
seguem o caminho de sua iniciação cristã, pelo qual recebem o 
dom do Espírito Santo que o Senhor enviou sobre os Apóstolos 
no dia de Pentecostes. Por esse dom, os fiéis são configurados 
a Cristo, e revestidos de força, a fim de darem testemunho de 
Cristo para a edificação do seu Corpo Místico na fé e na carida-
de. O caráter ou sinal do Senhor se imprime neles de tal modo, 
que o sacramento da Confirmação não pode ser repetido (cf. 
RC, nn. 1-2).

076. De acordo com as Sagradas Escrituras, depois de ter recebido o 
Batismo de João Batista, Jesus viu o Espírito Santo descer so-
bre si (cf. Mc 1,10), e assim permanecer sobre ele (cf. Jo 1,32). 
Foi impelido pelo mesmo Espírito a iniciar publicamente a sua 
missão, fortalecido por sua presença e auxílio. No anúncio da 
salvação ao povo de Nazaré, realizou-se a profecia de Isaías: “O 
Espírito do Senhor está sobre mim” (cf. Lc 4,17-21).

077. Jesus prometeu a seus discípulos que o Espírito Santo viria tam-
bém ajudá-los para que fossem capazes de testemunhar corajosa-
mente a fé (cf. Lc 12,12). Na véspera da sua paixão, afirmou aos 
Apóstolos que lhes enviaria, do Pai, o Espírito da verdade (cf. Jo 
15,26), que permaneceria com eles para sempre (cf. Jo 14,16). 
Após a sua ressurreição, Cristo prometeu a vinda do Espírito 
Santo: “Recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, 
para serdes minhas testemunhas” (At 1,8; cf. Lc 24,49).

078. Realmente, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os 
Apóstolos reunidos com Maria, a Mãe de Jesus, e ficaram repletos 
dessa força do Alto (cf. At 2,4). Inspirados pelo sopro divino, come-
çaram a anunciar as maravilhas de Deus. Pedro reconheceu então 
que o Espírito que descera sobre os Apóstolos era o dom da era

messiânica (cf. At 2,17-18). Foram, pois, batizados aqueles que acre-
ditaram na pregação apostólica e também eles receberam “o dom do 
Espírito Santo” (At 2,38). A partir desse momento, os Apóstolos, cum-
prindo a vontade de Cristo, comunicavam aos neófitos, pela imposição 
das mãos, o dom do Espírito, que completaria a graça do Batismo (cf. At 
8,15-17; 19,1-7). É por esse motivo que se menciona na Carta aos He-
breus, entre os elementos da primeira instrução cristã, “a doutrina sobre 
os batismos e sobre a imposição das mãos” (cf. Hb 6,2). É essa imposi-
ção das mãos que é justamente reconhecida pela tradição católica, como 
a origem do sacramento da Confirmação, que perpetua, de algum modo 
na Igreja, a graça do Pentecostes (cf. Constituição Apostólica sobre o 
Sacramento da Confirmação, do Papa Paulo VI [1971]). 

079. Assim, vê-se a importância própria da Confirmação para a Iniciação 
à Vida Cristã, pela qual os fiéis, “como membros de Cristo vivo”, 
são incorporados e configurados a Ele não só pelo Batismo, mas 
também pela Confirmação e pela Eucaristia. No Batismo, os neó-
fitos recebem o perdão dos pecados, são agregados à Igreja como 
filhos adotivos de Deus e começam a participar do sacerdócio do seu 
Salvador (cf. 1Pd 2, 5.9). Pelo sacramento da Confirmação, aqueles 
que nascem no Batismo recebem o Dom inefável, o próprio Espírito 
Santo. Finalmente, a Confirmação está de tal modo ligada à Sagra-
da Eucaristia, que os fiéis, já marcados com o sinal do Batismo e 
da Confirmação, são inseridos plenamente no Corpo de Cristo, pela 
participação na Eucaristia.

080. Portanto, os fiéis renascidos no Batismo são fortalecidos pelo sacra-
mento da Confirmação e nutridos na Eucaristia com o alimento da 
vida eterna. Assim, por esses três Sacramentos da Iniciação à Vida 
Cristã, recebem cada vez mais os tesouros da vida divina e cami-
nham para a perfeição da caridade (cf. IVC, nn. 123-133).

081. O sacramento da Confirmação é o que leva esta vida na Graça, re-
cebida no Batismo, à sua maturidade: “A Confirmação aperfeiçoa 
a graça batismal. Este é o sacramento que dá o Espírito Santo para 
nos enraizar, mais profundamente, na filiação divina; nos incorporar
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mais firmemente a Cristo; tornar mais sólida nossa vinculação com 
a Igreja; nos associar mais intensamente à sua missão; nos ajudar a 
dar testemunho da fé cristã pela palavra, acompanhada das obras” 
(CaIC, n. 1316).

082. A Confirmação é o sacramento do testemunho e do compromisso. 
Por isso, a catequese deve levar o catequizando ao compromisso 
com a comunidade de fé, através de uma programação pastoral que 
leve ao seu envolvimento com a vida da Comunidade: “O Sacra-
mento da Confirmação, que imprime caráter, e pelo qual os batiza-
dos, continuando o caminho da iniciação cristã, são enriquecidos 
com o dom do Espírito Santo e vinculados mais perfeitamente à 
Igreja, fortalece-os e mais estritamente os obriga a ser testemunhas 
de Cristo pela palavra e ação e a difundirem e defenderem a fé” 
(CDC, Cân. 879; IVC, n. 131).

CAPÍTULO 2 – CONDIÇÕES E PREPARAÇÃO

083. Para a recepção do sacramento da Confirmação é necessário que o 
candidato tenha completado 15 (quinze) anos até o dia da Crisma.

084. Preferencialmente, o candidato ao sacramento da Confirmação 
deverá inscrever-se na catequese de preparação na Paróquia onde 
participa.

085. Os documentos necessários para a inscrição são:

– Se batizado, a Certidão de Batismo;
– Se for iniciado na Eucaristia: o Comprovante ou Lembrança 

da Primeira Comunhão Eucarística;
– A Certidão de Nascimento ou a Carteira de Identidade (RG).

086. A preparação para o sacramento da Confirmação deverá ser assim: 
para os crismandos de 15 a 17 anos a preparação deverá prolongar-
ano. Porém, é fundamental destacar que, mais do que estabelecer 
um tempo mínimo de preparação para a recepção do sacramento

da Confirmação, o mais importante é garantir a formação do 
cristão comprometido com os valores evangélicos e a inserção na 
Comunidade Eclesial. Para todos os crismandos deve-se privilegiar 
encontros de cunho querigmático que sejam capazes de lhes fazer 
arder o coração (cf. Lc 24,32), visando à conversão à Boa-Nova de 
Jesus Cristo e formando discípulos que praticam a fraternidade e o 
amor ao próximo e queiram ir sempre mais adiante no caminho de 
Jesus.

087. Toda Paróquia deve ter uma Equipe de Catequistas – Nível Crisma. 
Tenha esta Equipe tantos catequistas quantos forem necessários − o 
ideal são dois para cada grupo de 15 (quinze) crismandos, tendo à 
sua frente um Coordenador sob a responsabilidade do Pároco.

088. É recomendável que os catequistas da Catequese – Nível Crisma 
de cada Comunidade (Capela) da Paróquia façam parte ativa da 
Comissão Paroquial para a Animação Bíblico-Catequética e que 
estejam em plena comunhão com as orientações da Comissão 
Diocesana, participando de todas as suas atividades programadas na 
Diocese ou na Região Pastoral (cf. IVC, n. 153).

089. É igualmente recomendável que os catequistas aprofundem seus 
conhecimentos catequéticos (cf. IVC, nn. 178-197) participando do 
Núcleo de Formação para Catequistas São José de Anchieta, das 
atividades da Comissão Diocesana e Paroquial para a Animação 
Bíblico-Catequética, como também priorizem sua formação 
permanente, frequentando os Cursos do Centro Diocesano para 
Formação do Laicato Dom Gabriel, estruturado nos seus cinco 
Núcleos Teológicos.

090. Quanto aos critérios de formação, utilização dos subsídios e 
orientação para catequistas e catequizandos, observe-se tudo o que 
determina o Plano Diocesano da Ação Evangelizadora – 2014 
da Diocese de Jundiaí (“Tornar a Igreja: Casa da Iniciação à Vida 
Cristã”), particularmente no que se refere à 3ª Indicação Pastoral − 
“A renovação da catequese: superar a mentalidade sacramentalista” 
(pp. 20-22) e à 4ª Indicação Pastoral −“Valorização do Ritual da 
Iniciação Cristã de Adultos (RICA), 5. Crisma e Catequese com
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Adultos” (p. 26), como também as orientações da Comissão 
Diocesana para a Animação Bíblico-Catequética. Outros materiais 
catequéticos podem servir de apoio àqueles determinados pela 
Diocese.

091. É muito recomendável que, no decorrer de seu catecumenato crismal, 
cada crismando tenha a oportunidade de realizar um período de 
vivência pastoral, acompanhado pelo Pároco, pelos catequistas e, se 
possível, por um(a) “garante” (cf. RICA, n. 42), a fim de conhecer 
melhor e inseri-lo nos vários trabalhos pastorais desenvolvidos na 
sua Comunidade Eclesial (Pastorais Específicas, “Grupos de Rua”, 
Movimentos Eclesiais, Associações de Fiéis e Novas Comunidades) 
e, através de sua participação ativa num destes trabalhos, possa 
desenvolver progressivamente seus talentos e carismas, colocando-
se a serviço da Igreja da qual faz parte (cf. 3ª Indicação Pastoral – 
“A renovação da catequese: superar a mentalidade sacramentalista”, 
n. 6, [p. 22]) e 4ª Indicação Pastoral – “Valorização do Ritual da 
Iniciação Cristã de Adultos [RICA], 5. Crisma e Catequese com 
Adultos”, [p. 26]) do Plano Diocesano da Ação Evangelizadora – 
2014 da Diocese de Jundiaí.

092. Promovam-se Retiros Espirituais de pelo menos um dia inteiro, nos 
quais se insista nos compromissos que os crismandos devem assumir 
na sua vida pessoal, comunitária e social a partir do sacramento da 
Confirmação.

093. Celebre-se o Rito do sacramento da Reconciliação bem preparado, 
constando sempre da Celebração da Palavra, confissão e absolvição 
individual, durante o catecumenato crismal. É importante que seja o 
próprio Pároco a realizar este Rito. Aconselha-se também aos pais e 
padrinhos participarem igualmente do sacramento da Reconciliação, 
para que possam vivenciar plenamente os frutos deste sacramento.

094. Quando possível, haja alguns encontros, de caráter querigmático, 
com os pais ou os responsáveis dos catequizandos (cf. IVC, n. 201), 
a fim de dar-lhes orientações a respeito da catequese dos seus filhos 
e esclarecer eventuais dúvidas. São muito recomendáveis as visitas 
dos catequistas às casas dos catequizandos, a fim de conhecer mais

de perto as suas famílias, particularmente no período inicial dos 
encontros catequéticos (cf. 4ª Indicação Pastoral – “Valorização 
do Ritual da Iniciação Cristã de Adultos [RICA], 3. Iniciação à 
Eucaristia, 1 [p. 25]) do Plano Diocesano da Ação Evangelizadora 
– 2014 da Diocese de Jundiaí.

095. Enquanto possível, acompanhem os crismandos, os seus padrinhos 
ou madrinhas integrados na vida da Comunidade, tendo por critério 
não interesses menores, sentimentais ou por mera afinidade, mas 
por razões de ordem cristã, tendo “aptidão e intenção de cumprir 
esse encargo” (CDC, Cân. 874, § 1, 1º). Os crismandos devem 
escolher um padrinho, enquanto que as crismandas, uma madrinha.  
Na Diocese de Jundiaí, os padrinhos e as madrinhas devem ter mais 
de 16 (dezesseis) anos. O Código de Direito Canônico pede também 
que, para alguém ser admitido para assumir o encargo de padrinho 
ou de madrinha, “seja católico, confirmado, já tenha recebido o 
sacramento da Eucaristia e leve uma vida de acordo com a fé e o 
encargo que vai assumir” (cf. CDC, Cân. 874, § 1, 3º). Pede também 
que o padrinho ou a madrinha não seja pai ou mãe do crismando 
(CDC, Cân. 874, § 1, 5º). É aconselhável que o padrinho ou a 
madrinha seja o mesmo do sacramento do Batismo, para manifestar 
a estreita ligação entre estes dois sacramentos (cf. CDC, Cân. 893, 
§ 2). O crismando que não tenha encontrado quem, preenchendo 
os requisitos acima elencados, possa exercer o ofício de padrinho 
ou madrinha, seja admitido à recepção do sacramento mesmo sem 
padrinho ou madrinha. Que esta possibilidade seja devidamente 
explicada no período da Catequese Crismal.

096. Como no caso do sacramento do Batismo (cf. n. 032 destas 
Normas e Diretrizes Diocesanas), os casais em segunda união 
estável e que têm uma comprovada participação ativa e o 
envolvimento pastoral na Comunidade podem ser admitidos como 
padrinhos e madrinhas no sacramento da Confirmação, tendo 
como base as orientações dadas pelo Papa Francisco no Capítulo 
VIII da Exortação Apostólica Pós-Sinodal Amoris Laetitia: 
“Acompanhar, discernir e integrar a fragilidade” (cf. AL, nn. 
291-312), como também o discernimento criterioso do Pároco.

097. Quando possível, é oportuno realizar, a cada ano, encontro do Bispo
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com os crismandos da Diocese, a fim de que se aprofunde e se 
assuma o significado do sacramento da Confirmação e cresçam na 
comunhão com a Diocese e seu Bispo.

098. Quanto à preparação ao sacramento da Confirmação em Escolas 
Particulares, observe-se o que determinam os nn. 155-159 da 
“Catequese de Preparação para Primeira Comunhão Eucarística em 
Escolas Particulares” destas Normas e Diretrizes Diocesanas.

CAPÍTULO 3 – RITO DA CONFIRMAÇÃO

099. Sendo o Bispo o ministro ordinário do sacramento da Confirmação, 
oportunamente, o Pároco combine com ele, mediante a sua Secretária, 
a data, local e outros pormenores sobre o Rito da Confirmação. Se, 
por acaso, o Bispo não puder atender este pedido, indicará o Vigário 
Geral ou outro Presbítero para tal encargo.

100. Sendo impossível ao Bispo crismar todos os grupos de crismandos 
em suas respectivas Comunidades (Capelas), reúnam-se eles na 
Igreja Matriz de cada Paróquia. Somente no caso de haver número 
significativamente grande de crismandos (geralmente mais de uma 
centena de crismandos), será marcada uma segunda Crisma na 
mesma Paróquia.

101. Sejam cuidadosamente observados, na celebração do sacramento da 
Confirmação, o Rito próprio e as normas do tempo litúrgico, sendo 
celebrada, quando é permitido, a Missa própria da Confirmação, 
segundo o Missal Romano. Preferencialmente, sejam proclamadas as 
leituras bíblicas próprias do dia e se utilizem os paramentos do Tempo 
Litúrgico. Na Diocese de Jundiaí, preferencialmente, não se celebra 
o sacramento da Confirmação no tempo da Quaresma e do Advento. 
Cuide-se também dos cânticos, das leituras bíblicas, das preces e da 
movimentação dos crismandos, padrinhos e madrinhas. A Comissão 
Diocesana de Liturgia, mediante o Cerimoniário do Bispo, oferece 
um subsídio próprio que deve ser seguido para a realização deste Rito.

102. Que todos os crismandos sejam identificados com nome legível e

permaneçam assim até o final da celebração do sacramento da 
Confirmação.

103. Estar atento para se referir como “crismandos” até o momento da 
unção sagrada e de “crismados” após esse Rito.

104. Não envolver os próprios crismandos na ação litúrgica, para não 
causar, com isto, dispersão de sua atenção aos mistérios celebrados.

105. Após a Proclamação do Evangelho, o Pároco apresente ao Bispo 
(ou ao seu delegado): (1) Os crismandos (se for possível, por 
Comunidade [Capela] de procedência); (2) Os padrinhos e as 
madrinhas, se houver; (3) Os pais ou responsáveis dos crismandos; 
(4) Os catequistas que ajudaram na preparação da Catequese Crismal.

106. Convém, talvez, que as Missas de Confirmação, quando forem 
numerosos os crismandos, sejam em horários não coincidentes com 
os horários ordinários das Missas dominicais.

107. A Renovação das Promessas Batismais dos crismandos deve 
acontecer sempre dentro da celebração, conforme o Ritual do 
Sacramento da Confirmação, pois é o Rito que expressa a unidade 
do sacramento do Batismo com o sacramento da Confirmação.

108. No Rito da Confirmação só pode ser utilizado o Óleo do Crisma 
consagrado pelo Bispo. Neste sentido, cuidar para não se falar de: 
“sacramento do Crisma”, mas: “sacramento da Crisma”, pois o 
Crisma refere-se ao Óleo que é utilizado neste sacramento.

109. Durante a unção com o Óleo do Crisma, os cânticos, 
preferencialmente ligados à presença e à ação do Espírito 
Santo na Igreja, devem ser executados suavemente, para que 
os crismandos possam ouvir, claramente, a fórmula da unção.

110. A fim de salientar a centralidade da Eucaristia, dentro da Iniciação 
Cristã, os crismandos que farão a Primeira Comunhão Eucarística 
recebem-na sob duas espécies.
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111. Sejam dadas as orientações necessárias em relação aos trajes, às 
fotos e filmagens de maneira clara e simples, sempre dentro do 
espírito litúrgico e da dignidade do Rito da Confirmação. Não se 
devem permitir as movimentações dos profissionais de filmagens e 
fotos durante a proclamação da Palavra de Deus e da Homilia.

112. Caso o crismando não possa receber, por motivo justificado, o 
sacramento da Confirmação na Paróquia onde fez a catequese 
preparatória, deve solicitar ao Pároco a devida declaração para que 
possa receber este sacramento em outra Paróquia.

113. É aconselhável que as lembranças ou Certificados não sejam entregues 
nem durante e nem após a celebração da Confirmação. Tratando-se 
dos crismandos jovens, as Paróquias podem utilizar as lembranças 
do sacramento da Confirmação preparadas pela Diocese, com 
uma mensagem do Bispo Diocesano e um convite vocacional. Os 
crismandos sejam convidados a um reencontro com seus catequistas, 
ocasião em que poderá ser entregue o Certificado da Crisma e serem 
incentivados a se integrarem na Comunidade Paroquial.

114. Segundo as orientações do Código de Direito Canônico, tenham as 
Paróquias o Livro para o Registro de todos os crismados, registrando 
seus nomes, o do ministro, dos pais, padrinhos, madrinhas, o lugar e 
o dia da Confirmação (cf. CDC, Cân. 535, § 2).

CAPÍTULO 4 – SITUAÇÕES ESPECIAIS

115. Os Párocos e os Catequistas incentivem os noivos e os 
casais casados apenas civilmente, que ainda não receberam 
o sacramento da Confirmação, a participar da Catequese 
de Adultos, a fim de que “sintam e saboreiem” o profundo 
sentido do sacramento (cf. AL, n. 207), porém, sem ser este um 
requisito obrigatório para receber o sacramento do Matrimônio.

116. Em situações de risco de morte, todos os presbíteros estão autorizados 
a administrar o sacramento da Confirmação e comunicar o Bispo 
(cf. CDC, Cân. 883, 3º; RC, n. 7c).

117. No caso de adultos que ainda não receberam os Sacramentos de 
Iniciação à Vida Cristã e sendo devidamente preparados, os Párocos 
priorizem a celebração destes sacramentos na Vigília Pascal (cf. 
RICA, “Introdução ao Rito da Iniciação Cristã de Adultos”, n. 55; 
IVC, n. 147), devendo comunicar tal fato ao Bispo Diocesano.

118. Em todas as Paróquias da Diocese haja uma especial preocupação 
com a catequese de catequizandos jovens e adultos com deficiências 
físicas ou mentais, que merecem uma atenção toda especial. Eles 
têm o direito de ser preparados para a recepção dos Sacramentos da 
Iniciação à Vida Cristã (cf. DNC, nn. 202-208; IVC, nn. 214-216; 
nn. 160-163 destas Normas e Diretrizes Diocesanas).



O SACRAMENTO DA EUCARISTIA

Os primeiros cristãos “eram perseverantes em ouvir
o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna,

na fração do pão e nas orações” (At 2,42).



Eu
car

ist
ia

Eu
car

ist
ia

50 51

3. O SACRAMENTO DA EUCARISTIA

CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO

119. Na última Ceia, o nosso Salvador instituiu o Sacrifício Eucarístico 
do seu Corpo e do seu Sangue para perpetuar, pelo decorrer dos 
séculos, até Ele voltar, o Sacrifício da Cruz e o Banquete Pascal, 
confiando à Igreja o memorial da sua morte e ressurreição (cf. 
SC, n. 47).

120. “A Igreja vive da Eucaristia. Esta verdade não exprime apenas 
uma experiência diária de fé, mas contém em síntese o próprio 
núcleo do mistério da Igreja. É com alegria que ela experimenta, 
de diversas maneiras, a realização incessante desta promessa: ‘Eu 
estarei sempre convosco, até ao fim do mundo’ (Mt 28,20); mas, na 
sagrada Eucaristia, pela conversão do pão e do vinho no Corpo e no 
Sangue do Senhor, goza desta presença com uma intensidade sem 
par. Desde o Pentecostes, quando a Igreja, povo da nova aliança, 
iniciou a sua peregrinação para a pátria celeste, este sacramento 
divino foi ritmando os seus dias, enchendo-os de consoladora 
esperança” (EE, n.1a).

121. “A doutrina da Igreja sobre a Santíssima Eucaristia, na qual está 
contido todo o bem espiritual da Igreja, ou seja, o próprio Cristo, nossa 
Páscoa, fonte e ápice de toda a vida cristã, cujo influxo causal está 
nas próprias origens da Igreja, foi exposta com cuidadosa solicitude 
e grande autoridade durante os séculos nos escritos dos Concílios e 
dos Sumos Pontífices” (IRS, n. 2a; cf. SC, n. 10a). Portanto, para ela 
convergem todos os outros sacramentos em ordem ao crescimento 
espiritual de cada um dos crentes e de toda a Igreja (cf. LG, n. 11a). 
Todos os outros sacramentos e todas as obras da Igreja ordenam-se 
à Eucaristia, porque o seu fim é conduzir os fiéis à união com Cristo, 
presente neste sacramento (cf. CaIC, n. 1324).

122. A vida em Cristo tem seu fundamento no Banquete Eucarístico: 
“Como o Pai, que vive, me enviou e eu vivo por meio do Pai, assim 
aquele que de mim se alimenta viverá por meio de mim” (Jo 6,57).  
A Comunhão recebida na Eucaristia aumenta a nossa união íntima

com Cristo Jesus. “Por isso mesmo, Cristo os une a todos os fiéis 
em um só corpo, a Igreja. A comunhão renova, fortalece, aprofunda 
esta incorporação à Igreja, realizada já pelo Batismo. No Batismo, 
fomos chamados a constituir um só corpo” (CaIC, n. 1396a).

123. O Domingo significa o momento privilegiado do encontro 
dos fiéis com o Senhor ressuscitado. Daí a necessidade de dar 
prioridade à valorização da Missa dominical. Temos de motivar 
os cristãos para que participem dela ativamente. Para o cristão, 
a Celebração Eucarística dominical é uma pedagogia eficaz para 
comunicar a fé e constitui um estreito vínculo que mantém a 
unidade entre eles. A Eucaristia deve ser o centro da vida cristã 
(cf. DAp, n. 252).

124. A Eucaristia nos compromete com as pessoas, de modo especial, 
com as mais pobres (cf. Mt 25,34-46) e com a comunidade (cf. At 
2,42-47). Portanto, deve provocar um compromisso de serviço na 
comunidade e no mundo, através da comunidade.

125. Uma Igreja autenticamente eucarística é uma Igreja missionária, 
evangelizada e evangelizadora. A própria instituição da Eucaristia 
antecipa aquilo que constitui o centro da missão de Jesus: Ele é o 
enviado do Pai para a redenção do mundo (Jo 3,16-17; Rm 8,32). Para 
aproximarmo-nos da mesa eucarística, convém que nos tornemos 
discípulos apaixonados, missionários fervorosos e misericordiosos 
no anúncio do Reino de Deus (cf. SCa, n. 84). Doutro lado, como 
bem afirma Papa Bento XVI: “a melhor catequese sobre a Eucaristia 
é a própria Eucaristia bem celebrada” (SCa, n. 64). Portanto, dentro 
do processo das três dimensões do itinerário catequético (querigma, 
catequese e mistagogia), a catequese sobre a Eucaristia com todos 
deve sempre envolver estas dimensões da seguinte maneira: (1) 
Encontros querigmáticos: Celebração da Palavra de cunho mais 
querigmático; (2) Encontros catequéticos: apresentação da Palavra 
de Deus e o aprofundamento do ensinamento da Igreja sobre a 
Eucaristia; (3) Encontros mistagógicos: a celebração da Santa 
Missa ou da Celebração da Palavra de Deus, os Ritos do RICA e 
outros momentos mistagógicos (Adoração ao Santíssimo, Retiro 
Espiritual, etc.).
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CAPÍTULO 2 – A INICIAÇÃO À EUCARISTIA

2.1. – Os Catequistas na Preparação para a Primeira Comunhão 
Eucarística

126. É recomendável que os catequistas – Nível Iniciação à Eucaristia 
de cada Comunidade (Capela) da Paróquia - façam parte ativa da 
Comissão Paroquial para a Animação Bíblico-Catequética e que 
estejam em plena comunhão com as orientações da Comissão 
Diocesana para a Animação Bíblico-Catequética, participando 
das atividades programadas na Diocese e na Região Pastoral (cf. 
IVC, n. 153). Cada Nível da Comissão Paroquial para a Animação 
Bíblico-Catequética tenha à sua frente um Coordenador sob a 
responsabilidade do Pároco.

127. Os catequistas tenham uma vida cristã e comunitária exemplar, 
sendo devidamente capacitados para o seu ministério pastoral. 
Jamais sobreponham a “sua verdade” à Verdade de Jesus Cristo e ao 
Magistério (ensinamento oficial) da Igreja.

128. A Comissão Paroquial para a Animação Bíblico-Catequética reúna-
se com frequência, com o objetivo dos catequistas crescerem na fé 
e na oração, habilitarem-se melhor para o seu ministério, trocarem 
experiências, resolverem as dificuldades que houver, avaliarem o 
trabalho feito e crescerem na fraternidade mútua.

129. É recomendável que os catequistas aprofundem seus conhecimentos 
catequéticos (cf. IVC, nn. 178-197), participando do Núcleo de 
Formação para Catequistas São José de Anchieta, das atividades 
da Comissão Diocesana e Paroquial para a Animação Bíblico-
Catequética, como também priorizem sua formação permanente, 
frequentando os Cursos do Centro Catequético Diocesano Dom 
Gabriel, estruturado nos seus cinco Núcleos Teológicos.

2.2. – Preparação para a Primeira Comunhão Eucarística

130. A catequese de preparação para a Primeira Comunhão Eucarística, 
tanto dos catequizandos, isto é, aqueles que já receberam o

sacramento do Batismo, como também dos catecúmenos, isto é, 
aqueles que se preparam para receber o sacramento do Batismo, não 
deve ser considerada de forma isolada, mas integrada ao contexto 
da Iniciação à Vida Cristã, num processo de formação permanente 
(cf. n. 008 destas Normas e Diretrizes Diocesanas). Portanto, 
mais do que preparar para a “Primeira Comunhão Eucarística”, 
ela deve formar para uma verdadeira e duradoura iniciação à vida 
eucarística e, consequentemente, iniciar também a uma autêntica 
inserção eclesial.

131. Levando-se em conta a importância e a centralidade da 
celebração da Eucaristia na vida da Igreja, a preparação para a 
Primeira Comunhão Eucarística deve ser um momento forte de 
evangelização para os catequizandos e os catecúmenos, como 
também para os seus familiares. Dentro do processo catequético, 
os catequizandos devem participar da celebração dominical da 
Santa Missa ou da Celebração da Palavra de Deus, como também 
participar de todos os momentos das celebrações do RICA com 
os catecúmenos.

132. A Primeira Comunhão Eucarística seja administrada para crianças, 
jovens e adultos que tenham o pleno uso da razão (cf. CDC, Cân. 
913, § 1 e §2).

2.2.1. – Preparação dos Adultos para a Primeira Comunhão Eu-
carística

133. Para o ingresso na Catequese de Adultos, estipule-se a idade mínima 
de 18 anos.

134. A inscrição para a Catequese dos Adultos deve realizar-se na 
Secretaria Paroquial ou na Comunidade (Capela) onde o catequizando 
participa.

135. Os documentos necessários para a inscrição são os seguintes: a 
Certidão de Batismo, caso o adulto já seja batizado: a Certidão 
de Nascimento ou a Carteira de Identidade (RG) e a Certidão do 
Casamento Civil e do Religioso, se tiver.
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136. O tempo mínimo de preparação para a recepção da Primeira 
Comunhão Eucarística dos Adultos é de um ano, embora seja 
mais importante do que estipular uma idade ou um tempo para 
a recepção dos sacramentos, garantir a formação do cristão 
comprometido com os valores evangélicos. Quanto aos critérios de 
formação, utilização dos subsídios e orientação para os catequistas, 
fica estabelecido que se deve observar as orientações da Comissão 
Diocesana para a Animação Bíblico-Catequética, participando 
das atividades programadas em âmbito de Diocese e de Região 
Pastoral.

137. No caso dos adultos catecúmenos, deve-se seguir o Ritual de 
Iniciação Cristã de Adultos (RICA), celebrado em todos os seus 
tempos e etapas, com toda a sua riqueza celebrativa que favorece a 
experiência pessoal e comunitária da fé e inserção na comunidade 
eclesial.

138. Com os adultos já batizados, celebre-se o Rito do sacramento da 
Reconciliação no tempo próximo da recepção dos sacramentos.

139. Todos os adultos devem participar das Missas dominicais e ser 
incentivados a tomarem parte de alguma atividade pastoral, 
favorecendo uma autêntica mistagogia, a fim de aprofundar a 
vivência dos mistérios celebrados (cf. 4ª Indicação Pastoral − 
“Valorização do Ritual da Iniciação Cristã de Adultos [RICA], 
3. Iniciação à Eucaristia” (p. 25) do Plano Diocesano da Ação 
Evangelizadora – 2014).

2.2.2. – Preparação dos Catequizandos (Crianças) para a Primeira 
Comunhão Eucarística

140. A idade mínima para a preparação para a Primeira Comunhão 
Eucarística destes catequizandos é de nove anos de idade, que 
corresponde, normalmente, ao quarto ano (terceira série) do 
Ensino Fundamental (cf. 3ª Indicação Pastoral − “A renovação 
da catequese: superar a mentalidade sacramentalista, 3. 
Iniciação à Eucaristia” (p. 25) do Plano Diocesano da Ação 
Evangelizadora – 2014).

141. A inscrição para a Catequese de Iniciação à Eucaristia deve 
realizar-se na Secretaria Paroquial ou na Comunidade (Capela) 
onde o catequizando participa. Favoreça-se nas Paróquias a 
oportunidade das visitas dos catequistas às famílias dos inscritos, 
antes do início propriamente da catequese. Este será um forte 
momento de acolhida e de ação missionária. (cf. 4ª Indicação 
Pastoral − “Valorização do Ritual da Iniciação Cristã de Adultos 
[RICA], 3. Iniciação à Eucaristia, 1” (p. 25) do Plano Diocesano 
da Ação Evangelizadora – 2014)

142. Os documentos necessários para a inscrição são os seguintes: se 
batizado, a Certidão de Batismo; a Certidão de Nascimento ou a 
Carteira de Identidade (RG).

143. Na inscrição dos catequizandos, verifique-se se foram validamente 
batizados e, em caso de dúvidas, sejam batizados sob condição (cf. 
CDC, Cân. 869, § 2, C, b: “Nota Explicativa”; GE, pp. 48-50; e n. 
041 destas Normas e Diretrizes Diocesanas).

144. O tempo mínimo de preparação para a recepção da Primeira 
Comunhão Eucarística é de dois anos, garantindo a formação do 
cristão comprometido com os valores evangélicos e a inserção na 
comunidade eclesial. Esta Catequese pode iniciar-se com uma Pré-
Catequese com metodologia própria.

145. Quanto aos critérios de formação, utilização dos subsídios e 
orientação para catequistas e catequizandos, fica estabelecido que 
se deve observar o que determina a Comissão Diocesana para a 
Animação Bíblico-Catequética.

146. Quando o catequizando não é batizado, segue-se o que determina 
o Plano Diocesano da Ação Evangelizadora – 2014 da Diocese 
de Jundiaí (“Tornar a Igreja: Casa da Iniciação à Vida Cristã”), 
no que se refere 4ª Indicação Pastoral − “Valorização do Ritual 
da Iniciação Cristã de Adultos (RICA), 3. Iniciação à Eucaristia” 
(p. 25).



Eu
car

ist
ia

Eu
car

ist
ia

56 57

2.2.2.1. – Os Pais na Catequese de Preparação para a Primeira 
Comunhão Eucarística

147. A família seja sempre integrada na ação catequética da comunidade 
eclesial, pois “o exercício de transmitir aos filhos a fé, (...) permite 
que a família se torne evangelizadora e, espontaneamente, comece 
a transmiti-la a todos os que se aproximam dela e mesmo fora do 
próprio ambiente familiar” (AL, n. 289). Para isto, recomenda-se 
que haja encontros periódicos, de cunho querigmático, com os pais e 
os responsáveis. É recomendável em todas as Paróquias da Diocese 
“a catequese familiar”, de modo que os pais sejam os catequistas dos 
próprios filhos (cf. IVC, n. 202). Também devem ser incentivadas as 
visitas frequentes dos catequistas às casas dos catequizandos, a fim 
de conhecer mais de perto as suas famílias.

2.2.2.2. – A Celebração da Primeira Comunhão Eucarística dos 
Catequizandos (Crianças)

148. É importante salientar que, para fins catequéticos, não se deve 
simplesmente ligar o sacramento da Reconciliação com a Primeira 
Comunhão Eucarística, como se fosse “a primeira (e única) 
confissão da vida” antes da “Primeira Comunhão Eucarística”. 
Deve-se, porém, realizar o sacramento da Reconciliação, de forma 
celebrativa, por várias vezes, dentro do último ano que antecede a 
Primeira Comunhão Eucarística, a fim de que cada catequizando 
experimente na sua vida de fé o profundo significado da gratuidade 
da misericórdia divina.

149. Celebrem-se os escrutínios em duas etapas, na primeira e segunda 
Quaresma do tempo catequético, para todos os catequizandos, 
conforme indica o RICA (cf. nn. 330-342), constando sempre de: 
Liturgia da Palavra, Exorcismo, Unção com o Óleo dos Catecúmenos 
para os não batizados e a Confissão Sacramental para os que já foram 
batizados.

150. Todos os catequizandos inscritos nos grupos de preparação devem 
participar da Missa dominical ou da Celebração da Palavra de Deus, 
onde não houver a celebração da Santa Missa.

151. Para salientar o caráter pascal do Batismo, é recomendável que, 
na medida do possível, para os catequizandos não batizados 
(catecúmenos eleitos), os Sacramentos da Iniciação à Vida Cristã 
sejam celebrados na Vigília Pascal (cf. RICA, n. 310 e n. 343; IVC, 
n. 147). Caso não seja possível, para os catequizandos não batizados, 
celebrem-se o Batismo e a Primeira Comunhão Eucarística na 
Vigília Pascal, ou sejam eles batizados nos Domingos do Tempo 
Pascal, na mesma celebração da Primeira Comunhão Eucarística 
dos catequizandos já batizados.

152. Para os catequizandos batizados, celebre-se a Missa de Primeira 
Comunhão Eucarística preferencialmente no Tempo Pascal e 
com toda a solenidade possível. Recomenda-se a valorização da 
celebração destes sacramentos em cada Comunidade onde os 
catecúmenos e catequizandos participam (CEC, n. 252).

153. Sejam dadas as orientações necessárias em relação aos trajes, às 
fotos e filmagens de maneira clara e simples, sempre dentro do 
espírito litúrgico e da dignidade da Celebração Eucarística. Não se 
devem permitir as movimentações dos profissionais de filmagens e 
fotos durante a proclamação da Palavra de Deus e da Homilia (cf. n. 
111 destas Normas e Diretrizes Diocesanas).

154. Seja dado um acompanhamento pastoral aos recém-iniciados 
na vida eucarística. Sinta-se a comunidade responsável pelo 
seu acompanhamento e amadurecimento na fé e na inserção 
na comunidade eclesial. É oportuno valorizar, como tempo de 
mistagogia ao sacramento recebido, a participação dos recém-
iniciados na Catequese − Nível Perseverança, nos grupos de Acólitos 
e da Infância e Adolescência Missionária (IAM) (cf. 4ª Indicação 
Pastoral − “Valorização do Ritual da Iniciação Cristã de Adultos 
[RICA], 3. Iniciação à Eucaristia, 5. Mistagogia” (p. 25) do Plano 
Diocesano da Ação Evangelizadora – 2014).

2.3. – Catequese de Preparação para a Primeira Comunhão Euca-
rística em Escolas  Particulares

155. Tendo clara a distinção entre o Ensino Religioso Escolar e a 
Catequese – pois, se a educação religiosa possui uma natureza
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própria e tem seus objetivos específicos, a Catequese, sendo 
processo de educação permanente da fé, é, em primeiro lugar, uma 
ação eclesial: ela é íntima e essencialmente ligada à evangelização 
da Igreja e destina-se à inserção dos catequizandos na vida da Igreja 
(cf. DNC, nn. 54-55; nn. 57-58) -, só se deve permitir a preparação 
para a Primeira Comunhão Eucarística nas Escolas Católicas em 
casos excepcionais. O Bispo Diocesano, ouvidos o Assessor e a 
Coordenação da Comissão Diocesana para a Animação Bíblico-
Catequética, bem como o Pároco e o Coordenador da Comissão 
Paroquial da Paróquia onde se situa a Escola, pode autorizar a 
formação de grupos de catequizandos, já batizados, desde que as 
Escolas estejam vinculadas às suas respectivas Paróquias territoriais 
e bem inseridas com a evangelização da Comunidade Paroquial.

156. As condições para a inscrição e formação de tais grupos devem 
observar as normas prescritas nos nn. 140-147 destas Normas e 
Diretrizes Diocesanas.

157. A Primeira Comunhão Eucarística seja realizada, quer na 
Comunidade Paroquial do aluno, quer na Paróquia territorial da 
Escola que ele frequenta. Caso o sacramento não seja ministrado 
na Paróquia territorial da Escola, esta deve emitir uma declaração 
de que o aluno frequentou a Catequese e está apto a receber o 
sacramento.

158. Os alunos inscritos nos grupos de preparação de suas Escolas 
sejam incentivados à participação nas Missas dominicais em suas 
Paróquias, evidenciando o caráter comunitário do sacramento.

159. Quanto aos alunos não batizados, sejam encaminhados para a Cate-
quese Catecumenal em suas respectivas Paróquias.

2.4. – Catequese e Primeira Comunhão Eucarística de Pessoas 
com Deficiência

160. Em todas as Paróquias da Diocese haja uma especial preocupação 
com a catequese de catequizandos (crianças, jovens e adultos) com

deficiências físicas ou mentais, que merecem uma atenção toda 
especial. Eles têm o direito de ser preparados para a recepção dos 
Sacramentos da Iniciação à Vida Cristã (cf. DNC, nn. 202-208; ICV, 
nn. 214-216).

161. A Comissão Paroquial para a Animação Bíblico-Catequética cuide 
para se ter catequistas devidamente preparados e, na medida do 
possível, desenvolvam-se grupos especiais para esta catequese 
especial, levando-se em consideração as limitações de cada 
catecúmeno ou catequizando.

162. Recomenda-se também a formação destes grupos de pessoas nas 
próprias APAEs (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), 
ou em outras entidades congêneres abertas a isso. Neste caso, 
observe-se o que foi prescrito nos nn. 155-159 destas Normas e 
Diretrizes Diocesanas.

163. Portanto, “merecem grande admiração as famílias que aceitam, 
com amor, a prova difícil dum filho deficiente. Dão à Igreja e à 
sociedade um valioso testemunho de fidelidade ao dom da vida. 
A família poderá descobrir, juntamente com a comunidade cristã, 
novos gestos e linguagens, formas de compreensão e identidade, 
no percurso de acolhimento e cuidado do mistério da fragilidade. 
As pessoas com deficiência são, para a família, um dom e uma 
oportunidade para crescer no amor, na ajuda recíproca e na 
unidade” (AL, n. 47).

CAPÍTULO 3 – A CELEBRAÇÃO DO 
MISTÉRIO EUCARÍSTICO

3.1. – Disposições Gerais

164. Durante todo o ano a Missa dominical e dos dias de preceito sejam 
celebradas com a devida dignidade nas Igrejas Matrizes e em todas 
as Comunidades (Capelas) em que for possível. Onde não for 
possível a Celebração Eucarística, haja, pelo menos, a Celebração 
da Palavra de Deus, a cargo de um Diácono ou ministro leigo, com 
a distribuição da Comunhão Eucarística.
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165. O ponto máximo do Ano Litúrgico é a Páscoa da Ressurreição. 
Sejam, portanto, os fiéis orientados e motivados a uma participação 
ativa na Semana Santa.

166. É dever sagrado de todos os fiéis participarem digna e conscien-
temente da Celebração Eucarística todos os domingos e festas de 
preceito, a não ser que razões graves o impeçam (cf. CDC, Cân. 
1248, § 1). Por isso, a fim de valorizar a assembleia eucarística no 
domingo, “o dia do Senhor” Ressuscitado (cf. SC, n. 106), cuide-
se que, mesmo que haja retiros e encontros, sempre se privilegie a 
assembleia dominical na própria Comunidade.

167. Nas outras Comunidades (Capelas) urbanas ou rurais onde não se 
celebra regularmente a Santa Missa, seja celebrada a Missa, pelo 
menos uma vez por mês. Os fiéis sejam incentivados à maior 
frequência na participação da Mesa Eucarística e a se prepararem 
digna e espiritualmente para isso.

168. A celebração da Sagrada Eucaristia exige que seja realizada “em 
lugar sagrado” (CDC, Cân. 932, § 1). Celebrações em casas ou locais 
particulares, quando a situação o recomendar, podem ser realizadas. 
Mas o critério deve ser estritamente pastoral, evitando todo e 
qualquer privilégio. Não é permitido que as celebrações eucarísticas 
de aniversários matrimoniais e outros eventos sejam realizadas em 
bufê, clubes, salões de festa ou outros locais impróprios, a não ser 
que “por grave necessidade for preciso celebrar a Missa no mesmo 
lugar em que se deva jantar, interponha-se um claro espaço de tempo 
entre a conclusão da Missa e o início do jantar, e não seja exibido 
aos fiéis, durante a missa, alimento comum” (IRS, n. 77).

169. Pastoralmente é preciso verificar também a conveniência das 
chamadas “missas de formaturas” e “de inauguração” por faltar o 
autêntico espírito de fé e de pertença eclesial. Para estas ocasiões 
recomenda-se a Celebração da Palavra de Deus ou uma bênção, 
talvez de cunho ecumênico.

170. É recomendável que todos os Presbíteros celebrem diariamente a 

Eucaristia, salvo em casos de enfermidade ou de impossibilidade 
física. A Missa diária faz parte da espiritualidade do Presbítero, não 
só de seu ministério pastoral (cf. CDC, Cân. 904).

171. A Celebração da Eucaristia, bem como a Celebração da Palavra de 
Deus com distribuição da Comunhão Eucarística, sempre supõem, 
da parte de todos, uma adequada preparação espiritual e um jejum 
de sólidos e líquidos de, pelo menos, uma hora. No caso de idosos 
e enfermos, permite-se receber a Santíssima Eucaristia mesmo que 
tenham tomado algum alimento na hora que a antecede (cf. CDC, 
Cân. 919, § 3).

172. Os fiéis sejam orientados a cuidar para que seus trajes sejam 
condizentes com o sacramento e com o local onde se encontram.

173. Nas Celebrações da Palavra de Deus, sejam observadas as Orien-
tações para a Celebração da Palavra de Deus (Documentos da 
CNBB, n. 52), como também do subsídio publicado pela Diocese 
de Jundiaí: Celebração da Palavra de Deus, onde se prevê um Rito 
especial que não coincide, pura e simplesmente, com a adaptação do 
Rito da Santa Missa.

174. O clero e os Agentes de Pastoral lembrem sempre aos fiéis que a 
Missa pela televisão ou rádio não substitui o dever da presença na 
Missa da comunidade. Esta Missa é recomendável para enfermos e 
idosos que não podem participar das celebrações na Igreja.

175. As Missas de 7º e 30º dias são muito frequentes na religiosidade 
popular. Este momento pode ser de forte evangelização e de 
acolhida na comunidade. Recomenda-se vivamente que os Párocos, 
bem como os Auxiliares Paroquiais, cuidem para agendarem essas 
intenções em horários que sejam, de fato, Celebrações da Eucaristia. 
Nas intenções pelos falecidos, o correto é dizer: “Rezemos pelo 
irmão falecido N.”.

176. Na Diocese de Jundiaí não se faz a distribuição da Sagrada Comunhão 
da Eucaristia fora da Santa Missa ou da Celebração da Palavra de 
Deus, com exceção da comunhão aos doentes (cf. SCFM, n. 18).



Eu
car

ist
ia

Eu
car

ist
ia

62 63

177. Na celebração do sacramento Matrimônio, dependendo da inserção 
dos noivos na vida eclesial e a juízo do Pároco, podem os nubentes 
receber a Santa Comunhão (cf. Introdução Geral – Sacramento do 
Matrimônio, n. 29).

178. Na Igreja, que é o Corpo de Cristo, nem todos os membros 
desempenham a mesma função na Sagrada Liturgia. No culto 
sagrado, esta diversidade de ministérios manifesta-se exteriormente 
pela diversidade das vestes litúrgicas sagradas que contribuem para 
a beleza da ação sagrada e são também sinal da função de cada 
ministro (cf. IGMR, n. 335). Portanto, a beleza e nobreza de cada 
vestimenta decorrem não tanto “da multiplicidade de ornatos” (cf. 
IGMR, n. 344), mas pela nobre simplicidade que manifesta o sentido 
teológico e a dignidade da ação sagrada e dos seus ministros.

179. A alva (ou túnica) é a veste comum a todos os ministros ordenados 
(cf. IGMR, n. 336). Não é permitido presidir ou concelebrar 
qualquer celebração sagrada sem estar revestido dela. Também 
os seminaristas, nas celebrações litúrgicas solenes, podem usar 
a alva.

180. Para a celebração da Missa, a veste própria dos Presbíteros é a casula 
sobre a alva (ou túnica) e a estola (cf. IGMR, n. 337) na cor do 
tempo ou dia litúrgico. Já o Diácono use a túnica e a correspondente 
estola (cf. IGMR, n. 338). Pelo menos aos domingos e solenidades, 
os Presbíteros usem a casula sobre a túnica e a estola, e o Diácono 
use a dalmática. A capa magna ou pluvial é usada pelo Presbítero 
nas procissões, nas bênçãos eucarísticas e nas outras ações sagradas, 
conforme as rubricas de cada Rito (cf. IGMR, n. 341).

181. Nas bênçãos eucarísticas solenes, o Presbítero use também, sobre 
a capa pluvial, o véu umeral no momento de traçar sobre os fiéis o 
sinal da cruz com o Santíssimo Sacramento. Os Diáconos não usem 
a capa pluvial, mas apenas o véu umeral.

182. Nos Retiros Espirituais e dias de Cursos de Formação Permanente, 
os Presbíteros concelebrem a Eucaristia, sempre revestidos da alva 
(ou túnica) e a estola.

183. Só os clérigos e seminaristas, que exercem a função de cerimoniários, 
podem usar a batina com a sobrepeliz.

184. No exercício do seu ministério, os Ministros Extraordinários da 
Comunhão Eucarística e da Palavra (cf. Anexo 2), devem usar a veste 
litúrgica, conforme orientação da Comissão Diocesana de Liturgia (cf. 
Anexo 3). 

185. Os leitores que proclamam a Liturgia da Palavra podem usar uma 
veste litúrgica própria, conforme sugestão da Comissão Diocesana 
de Liturgia (cf. Anexo 4).

186. Para os Acólitos e Pequenos Acólitos observe-se o que foi 
determinado pela Comissão Diocesana de Liturgia no subsídio: 
Acólitos: Orientações Gerais para os Coordenadores de Acólitos 
(2011): Pequenos Acólitos de 08 a 13 anos, túnica vermelha com 
sobrepeliz branca; e Acólitos acima de 14 anos, a túnica branca sem 
pregas com um cordão branco na cintura (cf. “Parte 1 – Orientações 
Gerais para os Coordenadores dos Acólitos, 1. Orientações Gerais”, 
p. 10), não sendo permitido o uso exagerado e diversificado de 
outras vestes (cf. Anexo 5).

187. Para mais informação dos fiéis, mantenha-se um informativo, em 
lugar visível, à entrada das igrejas e nas secretarias paroquiais, 
com os horários da Celebração da Eucaristia, das confissões e do 
atendimento dos Presbíteros e dos Diáconos.

188. Além da Celebração da Eucaristia, sejam valorizadas as legítimas 
experiências da piedade popular, como o culto à Virgem Maria e aos 
Santos, tríduos, novenas, trezenas, festas dos padroeiros, oração do 
terço, procissões, peregrinações aos santuários, etc. 

3.2. – As “Partes” da Celebração Eucarística

189. “Antes de mais, é necessário refletir sobre a unidade intrínseca 
do rito da Santa Missa, evitando, tanto nas catequeses como 
na modalidade de celebração, que se dê ensejo a uma visão 
justaposta das duas partes do rito: a liturgia da palavra e a liturgia
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eucarística – para além dos ritos iniciais e conclusivo – ‘estão entre 
si tão estreitamente ligadas que constituem um único ato de culto’ 
(IGMR, n. 28)” (SCa, n. 44). Portanto, somente para fins pedagógicos 
é que se pode falar adequadamente de “partes” da Celebração 
Eucarística. Para garantir esta unidade intrínseca da Celebração 
Eucarística, não se deve destacar cada parte da Santa Missa, dizendo, 
por exemplo: “Liturgia da Palavra”, “Primeira Leitura”, etc.

190. As normas introdutórias do Missal Romano preveem certas 
adaptações e criatividade com o objetivo de facilitar a melhor 
participação dos fiéis. Estas adaptações, atribuídas ao sacerdote 
celebrante, na maioria, consistem na escolha de alguns Ritos 
ou textos, de cantos, leituras, orações, monições e gestos mais 
correspondentes às necessidades, preparação e índole dos 
participantes. Contudo, o sacerdote deve estar lembrado de que 
ele é servidor da Sagrada Liturgia e de que não lhe é permitido, 
por própria conta, alterar o aspecto essencial do Rito litúrgico 
(SC 22, § 3). De fato, “a liturgia nunca é propriedade privada 
de alguém, nem do celebrante, nem da comunidade onde são 
celebrados os santos mistérios” (EE, n. 52b).

191. Portanto, as adaptações de algumas partes da Celebração Eucarística 
são, conforme a Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a 
Sagrada Liturgia, do Concílio Vaticano II, reservadas apenas ao Bispo 
Diocesano ou à Conferência Nacional dos Bispos (SC, n.22, § 1 e § 2).

192. Nunca é demais insistir sobre a necessidade de celebrar a Sagrada 
Eucaristia com decoro e dignidade (cf. EE, “O decoro da Celebração 
Eucarística”, nn. 47-52). Esta “arte da celebração” (ars celebrandi) 
exige uma perfeita comunhão e entrosamento entre todos os que, 
de maneira ou outra, são responsáveis pela Celebração Eucarística, 
“pois é precisamente este modo de celebrar que, há dois mil 
anos, garante a vida de fé de todos os crentes, chamados a viver 
a celebração enquanto povo de Deus, sacerdócio real, nação santa 
(1Pd 2,4-5.9)” (SCa, n. 38).

193. Recomenda-se vivamente que em todas as Paróquias haja uma 
competente Comissão de Liturgia, pois ela deve incluir todos que 
de maneira ou outra, desempenhem uma função na Celebração,

Eucarística com o objetivo de garantir que a celebração seja 
realizada com o decoro que sua natureza sagrada exige (cf. n. 
192 destas Normas e Diretrizes Diocesanas), a plena harmonia 
e comunhão entre todos os integrantes da Equipe da Celebração, 
bem como a participação ativa, consciente e frutuosa da assembleia 
litúrgica. A formação litúrgica permanente é uma necessidade para 
os membros da Comissão de Liturgia, assim, deve ser continuada e 
atualizada. Para isso, é importante que seus membros estejam em 
plena comunhão com as orientações e as atividades programadas 
pela Comissão Diocesana de Liturgia.

194. É preciso resgatar, na celebração dos mistérios eucarísticos, o 
significado e necessidade do silêncio orante. “De fato, a palavra 
pode ser pronunciada e ouvida apenas no silêncio, exterior e interior. 
(...) Por isso, hoje é necessário educar o Povo de Deus para o valor 
do silêncio” (VD, n. 66), principalmente em certos momentos da 
Celebração Eucarística, como, por exemplo: no Ato Penitencial, 
após a Homilia e após a recepção da Santa Eucaristia (cf. IGMR, n. 
45). “O silêncio não se reduz à ausência de palavras, mas consiste em 
predispor-se a ouvir outras vozes: a do nosso coração e, sobretudo, 
a voz do Espírito Santo. (...). Sem este silêncio, corremos o risco de 
descuidar o recolhimento da alma” (cf. Papa Francisco, Audiência 
Geral do dia 10 de janeiro de 2018).

195. O animador da assembleia litúrgica − melhor do que ser chamado 
de “comentarista” (cf. AVLB, n. 237; Nota da CNBB, Comissão 
Episcopal Pastoral para a Liturgia, de 06 de agosto de 2007) −, deverá 
utilizar uma estante à parte, de porte mais simples do que a da Mesa 
da Palavra, que é o ambão (cf. ILM, n. 16 e nn. 32-34). De acordo 
com a dignidade da Palavra de Deus, o ambão exige “uma estrutura 
estável e não uma simples estante móvel” ao lado do altar, de modo 
que todos os que dele se utilizarem “possam ser vistos e ouvidos 
facilmente pelos fiéis” (IGMR, n. 309b). Do ambão são proferidas 
somente as Leituras, o Salmo Responsorial e o Precônio Pascal. 
Também dele se podem proferir a Homilia e as intenções da Oração 
Universal ou Oração dos Fiéis (cf. IGMR, n. 309c; ILM, n. 33b).

196. Na escolha de cantos para a Celebração Eucarística, tenha-se o 
cuidado de observar o sentido da celebração e das “partes” da Santa
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Missa, bem como o tempo litúrgico vivenciado pela Igreja. A regra 
fundamental deve ser: “O canto litúrgico está para a ação litúrgica 
e não a ação litúrgica para o canto litúrgico”; ou ainda: não se trata 
de “cantar na liturgia”, mas sim, “cantar a Liturgia”. Por isso, a letra 
dos cantos deve ser fiel às palavras proferidas na Sagrada Liturgia. 
Os corais evitem ofuscar ou substituir o canto do povo (cf. SC, n. 
114), mas, ao contrário, onde estejam presentes, deverão ajudar a 
assembleia a participar ativamente do canto litúrgico. Que toda a 
assembleia tenha acesso à letra dos cantos. Observem-se as normas 
litúrgicas a respeito do uso dos instrumentos musicais nos vários 
tempos litúrgicos, especialmente na Quaresma e no Advento (cf. 
GLP, pp. 105-106).

197. A monição ambiental ou inicial não é prevista, especificamente, pelos 
Livros Litúrgicos. Porém, uma breve monição pode ser realizada 
com a finalidade de, juntamente com o canto, abrir a celebração, 
promover a união da assembleia, introduzi-la no mistério do tempo 
litúrgico ou da Festa que se celebra (cf. AVLB, n. 237).

198. Na Liturgia da Palavra, especialmente antes da Primeira Leitura, 
podem-se fazer algumas admoestações breves e oportunas (cf. ILM, 
n. 15; AVLB, n. 267; Nota da CNBB, Comissão Episcopal Pastoral 
para a Liturgia, de 06 de agosto de 2007). Assim, tenha-se o cuidado 
de evitar monições muito longas e dispersivas que, às vezes, possam 
comprometer a originalidade da mensagem da Palavra de Deus (cf. 
IGMR, n. 105b).

199. Cuide-se para que haja um sistema de som de boa qualidade, a fim 
de que a Celebração Eucarística aconteça com bons frutos. Pede-se 
que a afinação dos instrumentos de som preceda a assembleia que 
começa a reunir-se para a celebração.

200. Seja valorizada a Pastoral da Acolhida para acolher bem os fiéis e 
estabelecer com eles laços de amizade e fraternidade na comunidade.

201. O Ato Penitencial pode ser rezado ou cantado. Neste momento,  
deve ser sempre observado um momento de silêncio orante. A 
absolvição conferida pelo Rito Penitencial da Missa não possui a 
eficácia do sacramento da Penitência (cf. IGMR, n. 51a). Portanto,

nenhum celebrante está autorizado a dar a absolvição sacramental 
dos pecados neste momento.

202. Depois do convite dos fiéis à penitência, utilizando-se de uma das 
três Fórmulas propostas pelo Missal Romano ou um Ato Penitencial 
semelhante, “inicia-se sempre, ‘Senhor, tende piedade de nós’, 
a não ser que já tenha sido rezado no próprio Ato Penitencial” 
(IGMR, n. 52a).

203. Não se deve cantar ou rezar o “Glória” quando a Liturgia do Dia não 
prescreve (cf. IGMR, n. 53b).

204. Compreendendo que o cristianismo é a “religião da Palavra de 
Deus” e não “do livro” (cf. VD, n. 7b), uma vez ou outra, para fins 
catequéticos (como por exemplo, no “Mês de Setembro”, o “Mês da 
Bíblia”), pode-se solenizar a entrada do Lecionário antes da Primeira 
Leitura, ou do Evangeliário durante o canto do “Aleluia”. Porém, 
tenha-se o cuidado de não prolongar demais essa entrada da Bíblia. 
O que deve estar em destaque é o anúncio da Palavra de Deus, e não 
apenas a sua entrada em procissão (cf. GLP, p. 42).

205. Dê-se ao livro dos Evangelhos a veneração que lhe é devida (cf. 
ILM, n. 17c). É importante que cada Comunidade (Capela) tenha 
o Evangeliário. Deve-se cuidar de modo especial que os livros 
litúrgicos, particularmente o Evangeliário e o Lecionário, destinados 
à proclamação da Palavra de Deus, gozem, por isso, de veneração 
especial (cf. IGMR, n. 349). Na Procissão de Entrada, após a Cruz e 
demais membros da Equipe da Celebração, o Evangeliário é levado, 
pouco elevado, pelo Diácono ou por um dos leitores (IGMR, n. 120d 
e n. 172), mas nunca, porém, é conduzido o Lecionário (cf. IGMR, 
n. 120d). O Evangeliário deverá ser colocado sobre o altar, onde 
fica até o momento da proclamação do Evangelho. No momento da 
Preparação das Oferendas, o Evangeliário é colocado no ambão, ao 
lado do Lecionário, ou num “outro lugar adequado e digno” (IGMR, 
n. 175c).

206. As leituras bíblicas contidas no Lecionário jamais sejam substituídas 
por outros textos não bíblicos (cf. IGMR, n. 57). Nas celebrações 
litúrgicas, a Palavra de Deus deve ser sempre proclamada do
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Lecionário aprovado pela CNBB (cf. ILM, n. 111) e jamais do 
folheto litúrgico (cf. ILM, n. 37).

207. Orientem-se os Leitores, animadores e encarregados das Preces, 
a respeito do uso adequado dos microfones. Que sejam pessoas 
devidamente preparadas para esta função, que ocupa lugar de 
destaque na Liturgia (cf. ILM, n. 55).

208. O Salmo Responsorial é parte integrante da Liturgia da Palavra, 
favorecendo a meditação da Palavra de Deus que acaba de ser 
proclamada; por isso, deve ser tomado do Lecionário e não trocado 
por outro. Normalmente deve ser cantado sempre do ambão (cf. 
IGMR, n. 61c). Que a assembleia litúrgica seja incentivada, com 
um gesto corporal, a participar do Salmo Responsorial, evitando-se 
repetir a palavra: “Todos”.

209. A Aclamação antes da Proclamação do Evangelho deve ser tomada 
do Lecionário, pois introduz ao Evangelho do dia. O “Aleluia” é 
cantado em todo o tempo litúrgico, exceto na Quaresma (cf. IGMR, 
n. 62a). A Aclamação deve ser cantada do espaço reservado aos 
cantores e não da Mesa da Palavra, do ambão (cf. ILM, n. 33b).

210. A bênção com o Evangeliário, após a Proclamação do Evangelho, só 
pode ser dada pelo Bispo (cf. IGMR, n. 175b).

211. “A homilia é o ponto de comparação para avaliar a proximidade e 
a capacidade de encontro de um Pastor com o seu povo. (...) (Ela) 
“pode ser, realmente, uma experiência intensa e feliz do Espírito, 
um consolador encontro com a Palavra, uma fonte constante 
de renovação e crescimento” (EG, n. 135). Em todas as Missas 
dominicais e de preceito faça-se a Homilia (cf. SC, n. 52). Vivamente 
se recomenda que haja ao menos uma breve Homilia também nas 
Missas semanais. Via de regra, a Homilia é proferida pelo próprio 
sacerdote ou é por ele delegada a outro sacerdote concelebrante; 
ocasionalmente, a um Diácono, nunca, porém, a um leigo. Após a 
Homilia convém observar um breve tempo de silêncio (cf. IGMR, 
n. 66c). Que a Homilia seja marcada pela boa comunicação e 
clareza, brevidade e aplicação da proclamação da Palavra de 
Deus à vida concreta da assembleia litúrgica (cf. EG, nn. 135-144).  

212. Quando a Liturgia prescreve (aos domingos e solenidades), deve ser 
feita a Profissão da Fé (Creio).

213. As preces da comunidade (“Oração Universal” ou “Oração dos 
Fiéis”) sejam feitas na Mesa da Palavra, isto é, do ambão (cf. ILM, n. 
33b). Elas devem manifestar a oração que o povo, exercendo o seu 
ofício sacerdotal, roga por todos os homens, recolhendo nelas o fruto 
da Liturgia da Palavra (cf. IGMR, nn. 69-71; ILM, n. 30). Evite-se o 
uso do Livro de Orações da Conferência Episcopal de Portugal, ou 
quando usá-lo, zelar para que as orações sejam adaptadas às nossas 
realidades.

214. A preparação do altar é função do Presbítero ou do Diácono. Na 
ausência do Diácono, o Acólito ou outro ministro leigo coloca sobre 
o altar o corporal, o purificatório, o cálice, a pala e o Missal para que 
o sacerdote prepare o altar (cf. IGMR, n. 139b e 190). Cuide-se para 
que, neste momento, não se utilize o termo “Ofertório” (portanto, 
“Canto do Ofertório”), mas sim, “Preparação ou Apresentação das 
Oferendas” (portanto, “Canto da Preparação” ou “Apresentação das 
Oferendas”). Por isso, evite-se cantar cânticos cuja letra mencione 
a palavra “oferecer”. Segundo o documento: Animação da vida 
litúrgica no Brasil, “o ofertório verdadeiro realiza-se na Oração 
Eucarística, após a Narrativa da Instituição ou Consagração, no 
momento da oblação do Corpo e Sangue de Cristo” (AVLB, n. 294).

215. Todas as Orações Eucarísticas, a não ser a Primeira (Cânon Romano) 
e a Terceira, possuem prefácio próprio e devem ser recitadas assim. 
Permite-se substituir o Prefácio da Segunda Oração Eucarística. 
Portanto, quando se usa um Prefácio específico, deve-se escolher 
uma dessas três Orações Eucarísticas: o Cânon Romano, a Segunda 
ou a Terceira (cf. IGMR, nn. 364-365).

216. O gesto habitual dos fiéis (Diáconos, membros da Equipe de 
Celebração e toda a assembleia) durante a Consagração, desde 
a epiclese (invocação do Espírito Santo sobre as oferendas) até a 
apresentação do cálice, é permanecer de joelhos. Na Diocese de 
Jundiaí, este gesto não está abolido para nenhum grupo eclesial, 
a não ser que, por motivo de enfermidade ou falta de espaço, ou
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o grande número de presentes, ou outras causas razoáveis não o 
permitam. Contudo, aqueles que não se ajoelham na Consagração, 
façam inclinação profunda enquanto o sacerdote faz genuflexão após 
a Consagração (cf. IGMR, n. 43c). Não se permite, neste momento, 
nenhum cântico do povo ou fundo musical (cf. IGMR, n. 32). O uso 
de campainha não está abolido; não sendo, contudo, obrigatório, é 
recomendável.

217. A doxologia final da Prece Eucarística (“Por Cristo, com Cristo e em 
Cristo...”) deve ser pronunciada ou cantada apenas pelo sacerdote 
e, pelos concelebrantes, se houver. O “Amém” dos fiéis deve ser 
proclamado ou cantado por todos (cf. IGMR, n. 151b).

218. Também as duas preces após o Pai Nosso (“Livrai-nos...” e a Oração 
da Paz) são próprias do sacerdote e devem ser rezadas em voz alta 
apenas por ele (cf. IGMR, nn. 153-154a).

219. O sacerdote e o povo expressem a paz aos que estão mais próximos 
de maneira sóbria, evitando perturbar o dinamismo do Rito (cf. 
IGMR, n. 154b).

220. Na celebração da Santa Missa, “a fração do pão eucarístico deve ser 
feita somente pelo sacerdote celebrante, com a ajuda, se for o caso, de 
um Diácono ou do concelebrante, mas não de um leigo” (IRS, n. 73).

221. Os Presbíteros e os Diáconos tenham o cuidado de orientar 
frequentemente os fiéis para a santidade e a dignidade da Comunhão 
Eucarística, recordando os textos bíblicos da 1Cor 11, 26-29, entre 
outros.

222. Segundo a doutrina da Igreja (cf. CDC, Cânn. 915-916; IRS, nn. 
80-87; CaIC, n. 1385), quem está consciente de pecado grave não 
comungue sem fazer antes a confissão sacramental (cf. CDC, Cân. 
916; IRS, n. 81; CaIC, n. 1385). Além disso, não sejam admitidos 
à Sagrada Comunhão Eucarística as pessoas que se encontram 
nos seguintes casos: (a) Os que estão visivelmente sob efeito de 
álcool ou outras drogas; (b) Os excomungados e os interditados, 
depois da declaração ou imposição de pena; (c) Todos os que

obstinadamente persistem em pecado grave manifesto (cf. CDC, 
Cân. n. 915; CaIC, n. 1650). Neste caso, porém, considerem-
se as orientações dadas pelo Papa Francisco no Capítulo VIII da 
Exortação Apostólica Pós-Sinodal Amoris Laetitia: “Acompanhar, 
discernir e integrar a fragilidade” (cf. AL, nn. 291-312), interpretado 
de acordo com o Magistério da Igreja, inclusive à luz da Exortação 
Apostólica Familiaris Consortio (cf. n. 84d), da Carta Encíclica 
Ecclesia de Eucharistia (cf. n. 37) e da Exortação Apostólica Pós-
Sinodal Sacramentum Caritatis (cf. n. 29).

223. A distribuição da Eucaristia cabe ao Presidente da Celebração, aos 
sacerdotes concelebrantes e aos Diáconos. Havendo necessidade, os 
Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística poderão auxiliar 
na distribuição da Comunhão Eucarística. Na falta destes, o sacerdote 
pode delegar fiéis idôneos para casos particulares (cf. IGMR n. 162a).

224. Não se permite aos fiéis, nem aos Diáconos receberem nem o pão nem 
o cálice consagrados, por si mesmos e, muito menos, passá-los de mão 
em mão entre si. Neste caso, quando a Eucaristia é distribuída para 
que depois todos comunguem juntos – como é o caso da Celebração 
da Eucaristia com as Comunidades do Caminho Neocatecumenal −, 
os Diáconos e os Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística 
deverão, primeiramente, distribuir para a assembleia a Santa 
Comunhão e, retornando aos seus lugares, recebam o pão consagrado 
e, posteriormente, o vinho consagrado das mãos do sacerdote (cf. 
IGMR, n. 160b e n.162b; IRS, n. 88 e n. 94).

225. É louvável que os fiéis, como acontece com o próprio sacerdote e os 
concelebrantes, se houver, recebam a Comunhão Eucarística com 
hóstias consagradas na mesma Missa (cf. SC, 55a; IRS, n. 89). Portanto, 
cuide-se para que não se consagre um número excessivo de hóstias, de 
forma que venha a sobrar muitas hóstias consagradas após a celebração.  

226. Na Diocese de Jundiaí, a Comunhão Eucarística é dada na mão, 
cabendo ao fiel, se desejar, recebê-la na boca (cf. IRS, n. 92). A 
posição do fiel ao receber a Comunhão é, normalmente, de pé. Deve 
comungar a hóstia consagrada na frente do ministro que a distribui 
Porém, não se deve negar a Comunhão Eucarística àquele(s) que 
esteja(m) de joelhos (cf. IRS, n. 90).
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227. Permite-se em muitos casos a Comunhão Eucarística sob as duas 
espécies, “a fim de manifestar aos fiéis com maior clareza a plenitude 
do sinal do banquete eucarístico” (IRS, n. 100; cf. IGMR, n. 283). A  
forma mais indicada para a Comunhão Eucarística sob duas espécies 
é a da intinção. Neste caso, o Diácono deve segurar o cálice. Na 
falta dele, o sacerdote pode escolher um Ministro Extraordinário 
da Comunhão Eucarística ou ainda outra pessoa idônea para esse 
serviço (cf. IGMR, nn. 284-287; IRS, n. 101 e n. 103).

228. No caso da distribuição da Comunhão Eucarística às pessoas com 
doença celíaca, é permitida a recepção do pão com pouca quantidade 
de glúten. Quando o fluxo celíaco é tal que impeça a Comunhão 
Eucarística sob a espécie do pão, mesmo parcialmente desprovido 
de glúten, a pessoa pode comungar somente sob a espécie do vinho 
(cf. Congregação para a Doutrina da Fé, “Resposta às dúvidas sobre 
temas eucarísticos”, II – 29 de outubro de 1982; Cartas Circulares da 
Congregação para a Doutrina da Fé aos Presidentes das Conferências 
Episcopais – 19 de junho de 1995 e 24 de julho de 2003; CNBB, 
Orientações Pastorais – 22 de junho de 2016).

229. É importante guardar algum tempo de silêncio após a recepção 
da Santa Eucaristia, antes da Oração depois da Comunhão (cf. 
IGMR, n. 45).

230. Se houver avisos ou comunicações a serem feitos à assembleia, 
eles podem ser dados, de modo breve e claro, antes do início da 
Celebração Eucarística ou antes da Bênção Final. Nunca devem ser 
dados do ambão. Os avisos ou comunicações podem ser também 
visualizados, a fim de que a assembleia possa entender melhor o 
que esteja sendo falado.

3.3. – Culto à Eucaristia fora da Missa

231. “A celebração da Eucaristia no sacrifício da Missa é a origem 
e o fim do culto que lhe é prestado fora da Missa. (...) A 
finalidade primeira e primordial de conservar a Eucaristia 
fora da Missa é a administração do Viático; os fins secundá-

rios são a distribuição da comunhão e a adoração de nosso Senhor 
Jesus Cristo presente no santíssimo Sacramento” (“Introdução 
Geral”, SCFM, n. 2 e n. 5a).

232. As igrejas Matrizes e Comunidades (Capelas), portanto, 
mantenham com a devida dignidade a Capela do Santíssimo 
Sacramento, onde deve estar o sacrário com as reservas 
eucarísticas. Mantenha-se o costume de haver ali a lâmpada do 
Santíssimo sempre acesa, como sinal da presença eucarística 
(cf. CDC, Cân. 940; IGMR, n. 316). A Comunidade (Capela) só 
pode ter sacrário com a licença do Bispo Diocesano (cf. CDC, 
Can. 935). O sacrário deve ser feito de material nobre, durável, 
não transparente, e seja normalmente inamovível (IGMR, n. 
314). É recomendável que as Igrejas Matrizes e as Comunidades 
(Capelas) maiores sejam diariamente abertas para a visitação 
pública.

233. Nas Capelas do Santíssimo se preserve um recolhimento que 
facilite o culto eucarístico pessoal e comunitário. Observe-se 
sempre o silêncio respeitoso neste ambiente, bem como em todo o 
corpo da igreja, para que sejam reconhecidamente lugares sagrados 
de oração. Deve-se também criar um ambiente de recolhimento 
na sacristia, preferencialmente reservada para o Presidente da 
Celebração, como preparação imediata aos mistérios sagrados a 
serem celebrados (cf. IGMR, n. 45b).

234. Fazem parte especial do Culto Eucarístico fora da Missa as 
Bênçãos com o Santíssimo Sacramento. Devem ser precedidas, em 
geral, por um momento de adoração. É aconselhável, em todas as 
Paróquias, especialmente nas Igrejas Matrizes, realizar, ao menos 
uma vez por semana, uma Hora Santa ou Vigília Eucarística, que 
seja concluída com a Bênção Eucarística. Somente ministros 
ordenados podem dar a Bênção com o Santíssimo Sacramento. 
Para a Adoração e a Bênção do Santíssimo Sacramento sejam 
observadas as orientações segundo o documento: A Sagrada 
Comunhão e Culto do Mistério Eucarístico Fora da Missa, 
Capítulo III: “Várias Formas de Culto da Santíssima Eucaristia”, 
nn. 79-100.
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235. Tendo lugar especial no calendário litúrgico, o dia de Corpus 
Christi seja celebrado com a devida solenidade. É louvável que seja 
celebrado em conjunto com outras Paróquias da mesma cidade. Onde 
houver a procissão Eucarística, “é conveniente fazer esta procissão 
logo após a Missa na qual se consagra a hóstia que há de ser levada 
em procissão” (CB, n. 387).

3.4. – Casos Especiais

236. Desde que não firam as principais rubricas litúrgicas, as Missas 
podem receber adaptações quando celebradas com grupos especiais, 
tais como: crianças, jovens e outros grupos homogêneos, tomando-
se sempre o cuidado para que não se transformem em “shows” (cf. 
Diretório para Missas com Grupos Populares [Documentos da 
CNBB, n. 11]).

237. Com relação às chamadas Missas em ritmo afro, sertanejo ou outras 
do mesmo caráter, observe-se o que foi afirmado no número anterior 
e que as adaptações sejam previamente aprovadas pelo Bispo 
Diocesano e pela Comissão Diocesana de Liturgia.

238. As Missas realizadas pelo Movimento Eclesial Renovação Caris-
mática Católica (RCC) ou que contenham aspectos carismáticos 
sigam as orientações da “Instrução sobre as Orações para Alcançar 
a Cura” (Congregação para a Doutrina da Fé − 14 de setembro de 
2000), como também as Orientações Pastorais sobre a Renovação 
Carismática Católica (Documentos da CNBB, n. 53). Evite-se 
todo tipo de abuso em relação ao Santíssimo Sacramento como os 
denominados “passeios” com o Santíssimo no meio da assembleia. 
Neste sentido, serão elaboradas as Diretrizes da Celebração da 
Eucaristia para a Renovação Carismática Católica e Grupos Afins, 
para que se garanta a uniformidade entre as Paróquias da Diocese.

239. Cuidado especial deve ser dado, levando-se em consideração o 
bem dos fiéis, aos que desejam a celebração da Missa na forma 
extraordinária do Rito Latino, segundo o Missal Romano editado 
pelo Papa São João XXIII em 1962. Porém, leve-se em consideração 
o que determina o Motu Proprio Summorum Pontificum, do Papa

Bento XVI (7 de julho de 2007). O “culto digno para glória do 
Nome de Deus e o bem de toda a santa Igreja” devem ser, pois, 
os únicos motivos que podem levar o Pároco a usar o referido 
Missal, e não apenas a motivação pessoal de alguns fiéis. Portanto, 
também da parte destes, obedecendo aos critérios enunciados pelo 
Motu Proprio, que não contemplem motivos infundados, tais como: 
o simples gosto pelo antigo, querer ser diferente, ou ainda querer 
reagir às “imperfeições” na forma ordinária de celebrar a Sagrada 
Liturgia. Quando um grupo estável desejar celebrar, de maneira 
habitual, na forma extraordinária, requer-se a autorização do Bispo 
Diocesano.

240. Todo fiel pode elevar preces a Deus para alcançar a cura. Quando 
estas se fazem numa igreja ou noutro lugar sagrado, convém que 
seja um ministro ordenado a presidi-las (IOPAC, II. “Disposições 
Disciplinares”, Art.1). “As orações de exorcismo, contidas no Rituale 
Romanum, devem manter-se distintas das orações celebrações de 
cura, litúrgicas ou não litúrgicas. É absolutamente proibido inserir 
tais orações na celebração da Santa Missa, dos Sacramentos e da 
Liturgia das Horas” (IOPAC, II. “Disposições Disciplinares”, Art. 
8, § 2 e § 3).

241. No que se diz respeito aos eventos assim chamados: “Cerco de 
Jericó”, “Missa por Cura e Libertação” ou “Missa de Avivamento”, 
devem-se observar as orientações da CNBB: Orientações Pastorais 
sobre a Renovação Carismática Católica (Documentos da CNBB, n. 
53) e “Missas de Cura” (Assuntos de Liturgia – 48ª Assembleia Geral 
da CNBB [04 a 13 de maio de 2010]), como também as orientações 
do Bispo Diocesano e da Comissão Diocesana de Liturgia (cf. n. 238 
destas Normas e Diretrizes Diocesanas).

242. As Missas das Comunidades Neocatecumenais contêm modifi-
cações aprovadas pela Santa Sé (cf. Estatuto do Caminho 
Neocatecumenal − Aprovação definitiva aos 11 de maio de 2008; 
cf. Art. 13, nota n. 49) e tais modificações só podem ser celebradas 
no âmbito restrito das referidas Comunidades. Porém, cabe ao 
Bispo Diocesano, “primeiro dispensador dos mistérios de Deus... 
moderador, promotor e guarda de toda a vida litúrgica na Igreja 
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particular a ele confiada” (IRS, n. 19) adaptar essas instruções 
litúrgicas de acordo com a realidade local. Neste sentido, para 
garantir “as linhas propostas pelos iniciadores”, no espírito de 
serviço ao Ordinário do lugar e de comunhão com ele, bem como no 
contexto da unidade da Igreja particular com a Igreja Universal (cf. 
Estatuto do Caminho Neocatecumenal, Art. 2, 2º) serão elaboradas 
as Diretrizes da Celebração da Eucaristia com as Comunidades do 
Caminho Neocatecumenal, a fim de garantir a uniformidade entre as 
Paróquias da Diocese.

243. Quanto aos casais de segunda união estável, a Igreja “reafirma a sua 
práxis, fundada na Sagrada Escritura, de não admitir à comunhão 
eucarística os divorciados que contraíram nova união” (FC, n. 84d). 
Contudo, necessitam de “um discernimento particular” para serem 
acompanhados pastoralmente (cf. AL, n. 242), “promovendo com 
caridade solícita que eles não se considerem separados da Igreja, 
podendo, e melhor devendo, enquanto batizados, participar na sua 
vida. Sejam exortados a ouvir a Palavra de Deus, a frequentar o 
Sacrifício da Missa, a perseverar na oração, a incrementar as obras 
de caridade e as iniciativas da comunidade em favor da justiça, 
a educar os filhos na fé cristã, a cultivar o espírito e as obras de 
penitência para assim implorarem, dia a dia, a graça de Deus” (FC, 
n. 84c; cf. AL, n. 242). Outrossim eles devem ser encorajados a 
participarem da Pastoral de Casais em Segunda União Estável, tão 
presente na nossa Diocese.

ANEXO 1 
ITINERÁRIO CATEQUÉTICO
(cf. Plano Diocesano da Ação Evangelizadora − 2014: “Igreja: Casa 
da Iniciação à Vida Cristã”)

BATISMO
Catequizandos de 0 a 7 anos

1

Querigma:
Uma celebração da Palavra, com anúncio explícito da Boa Nova de 
Jesus Cristo, acolhendo os pais e padrinhos.
Pais e padrinhos, já inseridos na vida da comunidade e que viven-
ciam a fé, participam da Celebração de Acolhida, mesmo não parti-
cipando das catequeses.

2
catequeSe:
04 encontros de formação com pais e padrinhos, preferencialmente 
nas casas, servindo-se de subsídios próprios. 

3
PurificaçãO/iluminaçãO:
Apresentação das crianças, pais e padrinhos e primeiros Ritos do 
Batismo na Missa ou na Celebração da Palavra que antecede a cele-
bração batismal.

4
celeBraçãO dO SacramentO:
Celebração do Sacramento do Batismo, servindo-se do Ritual para 
Batismo de Crianças.

5
miStagOgia:
Visita dos catequistas às casas, semestralmente, celebrando o cresci-
mento da criança, até entrar na Pré-Catequese.
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ANEXO 1.1 
ITINERÁRIO CATEQUÉTICO
(cf. Plano Diocesano da Ação Evangelizadora − 2014: “Igreja: Casa 
da Iniciação à Vida Cristã”)

CRISMA E CATEQUESE COM ADULTOS
Jovens de 14 a 17 anos

Adultos acima de 18 anos

1

Querigma:
Visita dos catequistas às escolas.
Visita aos jovens que estão inseridos nos grupos específicos. Anún-
cios na Missa, na Celebração da Palavra e nos grupos de jovens e 
convite para esta catequese.
Grupos de Reflexão/Grupos de Rua: Levantamento pelos Coorde-
nadores da realidade sacramental dos membros e convite para esta 
catequese. 

Proposta do Esquema:
Junho – Convite, inscrições, visitas às escolas.
Julho – Visita às famílias dos inscritos.
Agosto – 4 encontros querigmáticos, na igreja, uma vez por semana.
Setembro – Início da catequese com os catequistas.

2

catequeSe:
Um ano de Catequese com aprofundamento dos temas da fé e da 
atualidade, com subsídios adotados pela Diocese.
Estágio Pastoral durante a catequese, a fim de conhecer a realidade 
pastoral e acompanhar algum trabalho pastoral. 

3

PurificaçãO/iluminaçãO:
Para os jovens e adultos que não batizados: celebração dos Ritos do 
RICA para os Domingos da Quaresma, que antecede a celebração 
dos Sacramentos:
1º Dom. − Eleição.
3º Dom. − 1º Escrutínio.
Durante a semana – Entrega do Símbolo da Fé (“Creio”).
4º Dom. – 2º Escrutínio.
5º Dom. – 3º Escrutínio.

Durante a semana – Entrega do “Pai-Nosso”.
Profissão de Fé e celebração do “Éfeta” diante do Bispo no Sábado 
Santo, pela manhã.

4
celeBraçãO dO SacramentO:
Recepção dos Sacramentos da Iniciação Cristã, na noite da Vigília 
Pascal (somente para aqueles que não são batizados).

5

miStagOgia: 
Celebração da 1ª Eucaristia, durante o Tempo Pascal (para os que 
não receberam o Sacramento na Vigília da Páscoa).
Celebração do Sacramento da Crisma, durante o ano, de acordo, com 
o Calendário de Crismas do Bispo Diocesano (para os que não rece-
beram este Sacramento na Vigília da Páscoa).
Inserção na Pastoral Juvenil, grupos de jovens e demais Pastorais 
Específicas, Movimentos Eclesiais e Associações de Fiéis presentes 
na Paróquia.



80 81

ANEXO 1.2 
ITINERÁRIO CATEQUÉTICO
(cf. Plano Diocesano da Ação Evangelizadora − 2014: “Igreja: Casa 
da Iniciação à Vida Cristã”)

INICIAÇÃO À EUCARISTIA
Catequizandos de 9 a 13 anos

1

Querigma:
Visita dos catequistas às escolas, se for possível.
Visita às famílias após o período de inscrições.
Anúncios querigmáticos com pais e crianças, antes do início da cate-
quese, propondo como temas: O amor de Deus, A salvação em Jesus 
Cristo, O pecado e a misericórdia, A Igreja, etc. 

Proposta do Esquema:
Junho – Convite, inscrições, visitas às escolas.
Julho – Visita às famílias dos inscritos.
Agosto – 4 encontros querigmáticos com pais e catequizandos na 
Igreja, uma vez por semana, antes do início da catequese.
Setembro – Início da catequese com os catequistas.

2

catequeSe:
Dois anos de catequese com aprofundamento dos temas da fé cristã, 
com subsídios adotados pela Diocese.
Preparar turmas distintas por idades, por exemplo: turmas de 9 a 11     
anos e turmas de 12 a 13 anos. 

3

PurificaçãO/iluminaçãO:
Para as crianças que não são batizadas e que já estão na 2ª etapa 
da catequese, celebração dos Ritos do RICA para os Domingos da 
Quaresma:
1º Dom. − Eleição.
3º Dom. − 1º Escrutínio.
Durante a semana – Entrega do Símbolo da Fé (“Creio”).
4º Dom. – 2º Escrutínio.
5º Dom. – 3º Escrutínio.

Durante a semana − Entrega do “Pai-Nosso”.
Profissão de Fé e a Celebração do “Éfeta” diante do Bispo no Sába-
do Santo, pela manhã.

4
celeBraçãO dO SacramentO:
Recepção do Sacramento do Batismo, na noite da Vigília Pascal, 
conforme o RICA (somente para aqueles que não são batizados).

5

miStagOgia: 
Atuação dos neófitos (recém-batizados) nas celebrações no Tempo 
Pascal.
Celebração da 1ª Eucaristia.
Inserção nos grupos de Perseverança, Acólitos, IAM, entre outros 
projetos presentes na Diocese. 
A mistagogia deste tempo será a catequese da Perseverança.
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ANEXO 2 
MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA COMUNHÃO EU-
CARÍSTICA

001. O ministro ordinário da Comunhão é o Bispo, os Presbíteros e os 
Diáconos.

002. Para auxiliar na distribuição da Sagrada Comunhão, sejam escolhidos 
homens e mulheres para o ministério extraordinário da distribuição 
da Sagrada Comunhão aos fiéis nas celebrações eucarísticas ou da 
Palavra de Deus, bem como aos enfermos (cf. CDC, Cân. 910, § 2; 
n. 223 destas Normas e Diretrizes).

003. Os candidatos para exercerem esse ministério deverão ser apre-
sentados pelo Pároco em cuja Paróquia ele exercerá o ministério. 
O Pároco deverá pedir a autorização ao Bispo Diocesano, em lista 
apresentada com a devida antecedência, com os nomes, a idade e 
o estado civil. Uma vez aprovados e investidos, a Cúria Diocesana 
fornecerá uma Carteira de Identificação.

004. Os candidatos a esse ministério deverão:

a) Ter completado 25 (vinte e cinco) anos de idade, podendo ser 
casado (no religioso) ou viúvo; se for solteiro, exige-se a idade 
mínima de 30 (tinta) anos de idade;

b) Ter sido admitido aos Sacramentos da Iniciação Cristã;

c) Ser pessoa de reconhecida idoneidade, ter dado prova de 
maturidade humana e cristã e estar comprometida na missão da 
Igreja tanto universal quanto Particular;

d) Dada a importância deste ministério, os Ministros Extraordinários 
da Comunhão Eucarística deverão participar, pelo menos, de 
uma preparação de 04 (quatro) meses, com encontros semanais, 
seguindo as orientações da Comissã Diocesana de Liturgia;

e) Comprometer-se em participar regularmente das reuniões de 
formação para os Ministros Extraordinários da Comunhão 
Eucarística.

005. Após a preparação e da sua devida aprovação pelo Bispo Diocesano, 
os Párocos cuidem de organizar o Rito de Investidura perante a 
Comunidade Paroquial. De tal rito devem constar a Profissão de Fé, 
o compromisso de fidelidade e a entrega das vestes litúrgicas para o 
exercício do ministério (cf. Anexo 3). 

006. Observem integralmente os Ministros Extraordinários da Comunhão 
Eucarística a maneira de como se deve distribuir a Comunhão 
Eucarística aos fiéis conforme pedem estas Normas e Diretrizes (cf. 
n. 226).

007. Os Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística devem 
cultivar uma especial espiritualidade eucarística, fazendo da 
Eucaristia um mistério vivido em suas vidas. Devem igualmente 
incrementar sua formação na atuação do seu ministério, participando 
regularmente das reuniões da Comissão de Liturgia de sua Paróquia 
ou Comunidade, bem como dos encontros de formação promovidos 
pela Paróquia, Região Pastoral e Diocese.

008. O tempo de duração do exercício do ministério é de 5 (cinco) anos, 
podendo renovar-se, para a mesma pessoa, por mais um período 
sequente. Tendo observado um intervalo de 3 (anos) sem exercer 
o ministério, tal pessoa poderá ser reapresentada pelo Pároco, caso 
seja necessário.

009. Por motivos graves de conduta pessoal ou de falta de inserção na 
ação evangelizadora da Paróquia, o Pároco deverá suspender o 
ministro do seu ministério.

010. Tenham os Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística 
um zelo especial pela conservação da Santíssima Eucaristia, 
não deixando as mesmas espécies eucarísticas por tempo muito 
prolongado nos sacrários, especialmente naqueles das Comunidades 
(Capelas) (cf. n. 225 destas Normas e Diretrizes). Os vasos sagrados 
exigem também cuidados especiais.

011. Cuidem os ministros de levar a Sagrada Comunhão Eucarística aos 
enfermos da Paróquia, tomando o cuidado de verificar se eles estão 
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ANEXO 3 
VESTES PARA MINISTROS
(cf. Comissão Diocesana de Liturgia)

Mulheres

Branca 
(semelhante à veste dos leitores, mas sem 

bordas coloridas)

Homens

Túnica branca simples com 
pregas

devidamente preparados. A comunhão aos enfermos deve ser 
administrada dentro de uma pequena Celebração da Palavra de Deus. 
Os familiares podem ser convidados a participar, sendo permitido 
administrar a comunhão para os acompanhantes que não podem 
participar ativamente da Comunidade Paroquial, caso desejem e 
estejam devidamente preparados.

012. Não é permitida aos ministros a conservação do pão consagrado 
em suas residências. As partículas não consumidas deverão ser 
recolocadas no sacrário, imediatamente, após a visita aos enfermos.

013. Os seminaristas do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Desterro 
só podem exercer este ministério se forem devidamente investidos, 
a partir do 1º (primeiro) ano do Núcleo de Filosofia.



86 87

ANEXO 4 
VESTES PARA LEITORES E OSTIÁRIOS
(cf. Comissão Diocesana de Liturgia)

Leitores – Para Homens e Mulheres

  As bordas de acordo com as cores do tempo litúrgico:
Roxa, rosa, vermelha, dourada, verde.

Ostiários

Branca

ANEXO 5 
VESTES PARA ACÓLITOS E CERIMONIÁRIOS
(cf. Comissão Diocesana de Liturgia)

 Pequenos Acólitos (Coroinhas)

Cíngulo

CostasFrente

Sobrepeliz Simples 
(sem rendas)

Acólitos e Cerimoniários
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4. SIGLAS E ABREVIAÇÕES

AL – Amoris Laetitia, Exortação Apostólica Pós-Sinodal sobre o amor 
na família, Papa Francisco (2016)

AVLB – Animação da vida litúrgica no Brasil (Documentos da CNBB, 
n. 43) (1989)

CaIC – Catecismo da Igreja Católica (1992) (Edições CNBB, 2013)
Cân. – Cânon do Código de Direito Canônico
Cânn. – Cânones do Código de Direito Canônico
CB – Cerimonial dos Bispos (Cerimonial da Igreja), Congregação 

para o Culto Divino (1984)
CDC – Código de Direito Canônico (1983) (Edições Loyola, 2001)
CEC – Comunidade de Comunidades: uma nova Paróquia. A conversão 

pastoral da Paróquia (Documentos da CNBB, n. 100) (2014)
CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
DAp – Documento de Aparecida. Texto conclusivo da V Conferência 

Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe (2007)
DGAE – Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil − 

2015-2019(Documentos da CNBB, n. 102) (2015)
DNC – Diretório Nacional de Catequese, (Documentos da CNBB, n. 84) 

(2006)
DSD – Documento de Santo Domingo. Texto conclusivo da IV 

Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano (1992)
EE – Ecclesia de Eucharistia, Carta Encíclica sobre a Eucaristia e sua 

relação com a Igreja, São João Paulo II (2003)
EG – Evangelii Gaudium, Exortação Apostólica sobre o anúncio do 

Evangelho no mundo atual, Papa Francisco (2013)
FC – Familiaris Consortio, Exortação Apostólica sobre a função da 

família cristã no mundo de hoje, Papa João Paulo II (1981)
GE – Guia Ecumênico, (Estudos da CNBB, n. 21, 3ª edição) (2003)
GLP – Guia Litúrgico−Pastoral, CNBB (3ª Edição) (Edições CNBB, 

2017)
IGMR – Instrução Geral do Missal Romano (3ª Edição Típica), 

Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos 
(2004)

ILM – Introdução ao Lecionário da Missa, Congregação para o Culto 
Divino e a Disciplina dos Sacramentos (1994)

IOPAC – Instrução sobre as Orações para Alcançar a Cura, Congregação 
para a Doutrina da Fé (2000)

IRS – Instrução Redemptionis Sacramentum. Sobre alguns aspectos 
que se deve observar e evitar acerca da Santíssima Eucaristia, 
Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos 
(2004)

ISBC – Instrução sobre o Batismo das Crianças, da Congregação para a 
Doutrina da Fé (1980)

IVC – Iniciação à Vida Cristã: Itinerário para formar os discípulos 
missionários (Documentos da CNBB, n. 107) (2017)

LG – Lumen Gentium, Constituição Dogmática sobre a Igreja, Concílio 
Vaticano II (1964)

n. – Número
nn. – Números
p. – Página
pp. – Páginas
PS – Paschalis Sollemnitatis: A Preparação e Celebração das Festas 

Pascais, Carta Circular da Congregação para o Culto Divino 
(1988)

RBC – Ritual do Batismo de Crianças, da Congregação para o Culto 
Divino e a Disciplina dos Sacramentos (1998)

RC – Ritual da Confirmação (1971)
RICA – Ritual da Iniciação Cristã de Adultos, da Congregação para o 

Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos (1973) (Edição em 
português, 2001)

SC – Sacrosanctum Concilium, Constituição sobre a Sagrada Liturgia, 
Concílio Vaticano II (1963)

SCa – Sacramentum Caritatis, Exortação Apostólica Pós-Sinodal sobre 
a Eucaristia, fonte e ápice da vida e da missão da Igreja, Papa 
Bento XVI (2007)

SCFM – A Sagrada Comunhão e Culto do Mistério Eucarístico Fora 
da Missa, Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos 
Sacramentos (1973)

VD – Verbum Domini, Exortação Apostólica Pós-Sinodal sobre a 
Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja, Papa Bento XVI 
(2010)






