
PRIMEIRA ETAPA DO BATISMO DE ADULTOS
Adaptada do Ritual da Iniciação Cristã dos Adultos (RICA) 

CELEBRAÇÃO DE ACOLHIDA NA COMUNIDADE
DAS PESSOAS ADULTAS QUE SERÃO BATIZADAS

Depois  do  cântico  de  abertura,  a(o)  batizanda(o)  é  levada  pelo  catequista  ou  pelo  
padrinho ou madrinha, até diante da pessoa que está presidindo a celebração. Esta lhe  
pergunta
Pres.: N., o que é que você está pedindo à nossa comunidade?
Batizanda (o): Quero receber o Batismo para me tornar cristã(o) na Igreja Católica.
Pres.: Você sabe bem o que isso significa? Batizando: Sei.
Pres.: Vocês, catequista, padrinho e/ou madrinha e membros da comunidade, estão prontos 
a ajudar N. a viver como discípula(o) de Cristo na nossa Comunidade?
Todos: Estamos!

Assinalação da fronte e dos sentidos
Pres.: N. através do Batismo você vai entrar para a Igreja Católica na nossa comunidade. Aí 
vai perceber como é que a gente vive e qual é a nossa esperança em Cristo Jesus. Agora, 
então, eu, as pessoas que te ajudaram a vir até aqui e membros da comunidade vamos te 
assinalar com a cruz de Cristo.

Faz uma cruz na testa do batizando e diz
Recebe na fronte este sinal da cruz. O próprio Cristo te protege com o sinal do seu amor. 

Aprende a conhecer e seguir Jesus Cristo.
Duas pessoas fazem uma cruz nos ouvidos do batizando. Pres. Diz:

Recebe nos ouvidos o sinal da cruz para que você saiba ouvir, em tudo o que acontece, a 
voz de Deus.

Duas pessoas assinalam os olhos
Recebe nos olhos o sinal da cruz, para que em tudo você veja a glória de Deus.

Uma pessoa assinala a boca
Recebe na boca o sinal da cruz para que todas as tuas palavras sejam uma resposta à 

Palavra de Deus.
Uma pessoa assinala o peito

Recebe no peito o sinal da cruz, para que Jesus Cristo habite pela fé no teu coração.
Duas pessoas assinalam os ombros

Recebe a cruz nos ombros, para que carregues com alegria a tua cruz atrás do Senhor.

Oremos! (tempo de silêncio) Deus e Senhor nosso, que pela cruz e ressurreição de vosso 
Filho destes a Vida ao vosso povo, concedei que esta(e) vossa(o) serva(o), marcada(o) com 
o sinal da cruz, seguindo os passos de Cristo, conserve em sua vida a força vitoriosa da 
Cruz e mostre a todos, por ações e palavras, o que significa ter a força da Cruz. Por Cristo 
nosso Senhor.

Liturgia da Palavra
Leituras a escolher: AT : Is 44,1-3   “Derramarei água, infundirei o meu espírito”

                  Jr 31,31-34  “Uma nova Aliança, a Lei dentro de cada um”
      Ez 36,24-28  “Coração de pedra, coração de carne”

          NT : Rm 6,3-11  “Batismo, mergulho na morte de Cristo”



       1Cor 12,12-13  “Batizados, um só corpo, sem distinção”
Gl 3,26-28  “Batizado, veste-se de Cristo”
Ef 4,1-6  “Um só Batismo, uma só fé”
Cl 3,9b-17 “Vestir-se do homem novo”

Evangelhos: Mt 16,24-27  “Pegar a cruz e ir atrás de Jesus”
          Mt 28,18-20  “Fazei discípulos batizando em nome do Pai, do Filho...” 

                      Jo 3,1-6 “Nascer do Alto para ver o Reino de Deus”
          Jo. 9,1-41 “Fui, lavei-me e voltei enxergando”

Entrega do livro da Palavra de Deus
Depois da homilia Pres. entrega uma Bíblia à(o) batizanda(o) dizendo:

N. recebe o livro da Palavra de Deus. Que a Bíblia seja a luz da tua vida. (ou algo 
semelhante)

Entrega da profissão de fé
Pres.:  N.  você  agora  vai  ouvir  as  palavras  que  resumem a  nossa  fé.  São  poucas,  mas 
resumem tudo aquilo em que cremos. Escute com atenção, para que, depois de batizada(o), 
você possa repetir essas palavras com toda a comunidade.

Convida a comunidade a rezar. A(O) batizanda(o) não reza, só escuta.
Creio em Deus, Pai todo poderoso, criador do céu e da terra; e em Jesus Cristo, seu único 
Filho, nosso Senhor; que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem 
Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos 
mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai todo 
poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa 
Igreja católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, 
na vida eterna. Amém.

Entrega do Pai Nosso
Quem está presidindo fala com estas palavras ou semelhantes à(o) batizanda(o):

Pres.: N. você agora vai ouvir com atenção como Jesus ensinou os seus discípulos a rezar.
Um leitor lê Mt 6,9-13
Pres.: É assim que você deverá sempre falar com Deus, pedindo primeiro para que seu 
reino, seu projeto de igualdade, aconteça aqui na terra como no céu. O pão você só pede 
para  hoje.  Depois  pede  o  perdão  e  pede  também que  você  não  seja  arrastada(o)  pela 
maldade que pretende governar o nosso mundo. Isso é tudo o que você deverá pedir a Deus, 
nosso Pai.

Os compromissos batismais
Pres.: N. se você está mesmo com a intenção de ser batizada(o) na nossa Igreja, deve agora 
fazer o compromisso de seguir Jesus Cristo. Você será ajudada(o) por esta e por outras 
comunidades eclesiais católicas. Posso fazer as perguntas relativas ao seu compromisso e à 
sua fé?
Batizanda: Pode!
Pres.: Você percebe certamente quanto sofrimento inútil existe no nosso mundo, quanta 
gente escravizada pela pobreza, pela exploração, pela sede do dinheiro, pelo orgulho, pela 
vaidade, pela mentira. Tudo porque cada um de nós quer ser um deus. A isso nós damos o 
nome de pecado. Então, para viver na liberdade de filha(o) de Deus, você quer abandonar 
totalmente o pecado?
Batizanda: Quero!



Pres.: E quanta guerra, briga, desavença, discórdia, malquerença existe em torno de nós. 
Imagine o ódio que está no coração daquele homem ou mulher bomba, que se mata para 
matar aqueles que, sorrindo, estão matando o seu povo. Onde vamos parar? Onde começa 
tudo isso? Será que não começa com as pequenas brigas e desavenças bem perto de você?... 
Então, para nos ajudar a viver como verdadeiros irmãos, você quer abandonar tudo o que 
possa desunir as pessoas?
Batizanda: Quero!
Pres.: Para ser batizada(o) você deve prometer que vai seguir Jesus Cristo. Mas seguir Jesus 
Cristo é seguir o caminho da cruz, o caminho da humildade e do serviço aos outros. A 
figura do demônio que soprou para Eva e Adão que eles podiam ser iguais a Deus continua 
soprando hoje no nosso ouvido que a gente tem de ganhar cada vez mais dinheiro e que tem 
de ser a pessoa mais  importante do mundo.  Agora você vai escolher entre seguir  Jesus 
Cristo  ou  obedecer  ao  sopro  do  demônio.  Então,  para  seguir  Jesus  Cristo,  você  quer 
abandonar tudo o que é sopro do demônio?
Batizanda: Quero!
Pres.: Agora vou perguntar pela sua fé, se você crê o mesmo que nós cremos. Você crê em 
Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra?
Batizanda: Creio!
Pres.: Você crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem 
Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu?
Batizanda: Creio!
Pres.: Você crê no Espírito Santo, na santa Igreja Católica, na força da comunidade, na 
libertação dos pecados e na vida eterna?
Batizanda: Creio!
Pres.: Nesta fé você será batizada(o) e esperamos que viva de acordo com ela.

Unção com o óleo dos catecúmenos
Pres.: N. você está preparada(o) para o Batismo. Só falta lembrar que a vida cristã é uma 
luta, a gente tem de remar contra a corrente. Não é fácil. Os lutadores de luta livre passam 
óleo no corpo. Por isso agora você será ungida com o óleo dos catecúmenos, ou daqueles 
que se preparam para o Batismo, para lembrar as dificuldades da luta e a força que você vai 
receber de Jesus Cristo. Antes, vamos, a comunidade toda, aclamar o óleo. A aclamação é 
Bendito seja Deus para sempre!.
- Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque, no vosso imenso amor, criastes o mundo para 
nossa morada!
Todos: Bendito seja Deus para sempre!
Pres.: Bendito sejais, Senhor, porque criastes a oliveira, de onde saiu este óleo. Foi um 
ramo de oliveira que anunciou o fim do dilúvio e o começo de uma nova humanidade!
Todos: Bendito seja Deus para sempre!
Pres.: Bendito sejais, Senhor Deus, porque, através do óleo que é fruto da oliveira, dais 
força aos vossos batizados para as lutas da fé!
Todos: Bendito seja Deus para sempre!

Um(a) Ministra(o) Auxiliar do Batismo unge a(o) batizanda(o) com o óleo dos 
catecúmenos no peito, nas costas, nos braços, nas mãos, onde parecer mais significativo,  

dizendo:
Ministra: O Cristo Salvador te dê a sua força, simbolizada por este óleo de salvação. Com 
ele nós te ungimos no mesmo Cristo, Senhor nosso, que vive para sempre.



Batizanda(o): Amém!
Final

Enquanto todas as pessoas presentes vêm cumprimentar a(o) Batizanda, canta-se Que a 
paz de Cristo, n. 62


