Rito de Iniciação ou Comissionamento de
Acólitos
•

Após o Credo

Exame dos Candidatos
*Os candidatos estarão em pé, com o seu apresentador, diante do
genuflexório, voltados para o celebrante.

CELEBRANTE -

Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, todos
somos batizados por um só Espírito em
um só Corpo, e uma variedade de dons
são distribuídos por este mesmo Espírito
para o bem comum. Nosso propósito hoje
é comissionar estas pessoas em nome de
Deus e desta congregação a um
ministério específico a qual foram
chamados.

*O Celebrante volta-se ao responsável pela preparação do grupo de
acólitos e diz:

CELEBRANTE -

Estas pessoas por você preparadas estão
comprometidas com Cristo nosso Senhor
e são participantes assíduas do Ofício
Divino?
RESPONSÁVEL - Sim, elas o são.
CELEBRANTE - Vocês foram chamadas para um
ministério específico nesta comunidade. É
seu desejo tornar-se engajado neste
trabalho, desempenhando-o com zelo e
respeito?
CANDIDATOS - Sim, este é meu desejo.
CELEBRANTE - Desejas fielmente e reverentemente
executar os deveres deste ministério para
a honra de Deus, e auxílio dos membros
desta congregação?
CANDIDATOS - Sim, este é meu desejo.

O Comissionamento
RESPONSÁVEL - Revmº. Pai em Deus, eu apresento estas
pessoas para serem admitidas como
acolitas nesta comunidade.
CELEBRANTE - Não sejais negligente, pois Deus escolheu
a vós para estarem na Sua Presença,
para O servirem, e para tornarem-se seus
ministros e ministras.
RESPONSÁVEL - Eu irei ao altar de Deus
POVO Ao Deus de minha alegria e bondade.
CELEBRANTE - Oremos.
Gracioso Deus abençoa, te pedimos, os
acólitos de Tua Igreja para que possam
Te servir diante deste altar feito por mãos
humanas, com reverência e santidade;
possam eles também, alcançar com os
anjos, com os santos e santas, a alegria
de Te servir e louvar diante de teu Altar
Celestial; mediante Jesus Cristo nosso
Senhor. Amém.
*O Celebrante coloca-se diante de cada um dos candidatos, e
tomando a mão direita diz:

CELEBRANTE - Em nome de Deus e em nome desta
congregação,
eu
te
admito.............................como acólito
(a) desta Paróquia; [aqui se entrega à vela
apagada] que possas servir nesta Casa
de Deus com fidelidade, dedicação e
zelo. Em nome do Pai, e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
*Aqui, poder-se-á, vestir a Cota.

CELEBRANTE -

Nós te vestimos hoje com este paramento
branco, símbolo de pureza e renovação
de vida.

*A cota pode ser trazida pelos padrinhos ou por um familiar.

CELEBRANTE -

Oremos.
Tu, ó Deus, que tens chamado estes teus
servos e servas para o ofício de acólitos
em Tua Igreja; aceita agora as nossas
súplicas; que os fortaleças e os
santifiques pelo Teu Espírito Santo; que
falam sempre a Tua vontade, guiados
pela luz de Cristo Teu Filho, e que
possam por seu trabalho em Tua Casa, e
pos suas vidas diárias, agradar e glorificar
ao Teu Santo Nome, por Jesus Cristo
nosso Senhor. Amém.
Ide na Paz de Cristo.
Sede corajosos.
Andai firmes no bem.
Não pagai o mal com o mal.
Fortalecei os tímidos e abatidos.
Amparai os fracos.
Ajudai os doentes.
Honrai a todos.
Amai e servi ao Senhor,
Alegrando-vos no poder do Espírito Santo!
Amém.

*Aqui se passa para as intercessões do rito eucarístico.

