
RITOS INICIAIS
QUAL O SENTIDO? 

Ao chegarmos à igreja, em cada Eucaristia, queremos estar preparados para celebrar o 
maior mistério da nossa fé. Devemos, por isso, privilegiar algum tempo de oração 
prévio ao início e reservar algum tempo de silêncio à chegada, de forma a prepararmos 
o nosso coração para esta celebração. 
A celebração começa com o canto de entrada, cuja finalidade é inserir os fiéis no 
mistério do tempo litúrgico ou da festa e acompanhar a procissão de entrada do 
sacerdote e dos ministros. Com o sinal da cruz, abrimos a celebração em nome 
da Santíssima Trindade. A saudação do sacerdote que preside, recorda as saudações 
que São Paulo fazia às primeiras comunidades cristãs nas suas cartas e são expressão 
de comunhão e bênção.

COMO VIVENCIAR MELHOR ESTE MOMENTO?

Devemos aproveitar ao máximo este encontro com o Senhor e existem algumas 
ajudas nesse sentido. É importante a pontualidade, chegar à missa alguns minutos 
antes da hora. Esse tempo ajudará o nosso coração a acalmar, a revisitar a nossa 
semana e a preparar o encontro com o Senhor. Devemos também minimizar os 
elementos de distração como o telemóvel, por exemplo, que deve estar em silêncio 
ou desligado. No caso de chegar atrasado, procure não perturbar durante as leituras.

PROPÓSITO PARA A SEMANA:

Senhor, começamos a Quaresma e queremos estar mais perto de Ti e da Tua 
Aliança. Ao longo da semana queremos definir os propósitos pessoais e familiares 
para este tempo e assim seguir o Teu apelo “convertei-vos e acreditai no Evangelho”. 
Seguindo os ritos iniciais da missa vamos também procurar: 
-	 Começar	o	dia	com	o	sinal	da	cruz,	e	se	possível,	repeti-lo	em	diversas		
 circunstâncias
- Saudar a todos desejando o bem. Por exemplo, dar o bom dia com alegria

NA QUARESMA DESTE ANO, CAMINHAMOS AO RITMO DA EUCARISTIA,CELEBRAÇÃO DO MISTÉRIO PASCAL - A 
MORTE E RESSURREIÇÃO DE JESUS. SEMANA A SEMANA, QUEREMOS APRENDER COM AS DIVERSAS PARTES DA 
MISSA, E DESCOBRIR NELAS AS PISTAS E ATITUDES PARA A NOSSA CAMINHADA DE QUARESMA. ESTA É UMA 
OPORTUNIDADE PARA REDESCOBRIR A CENTRALIDADE DA MISSA NA NOSSA VIDA.
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VIVER A QUARESMA (E A VIDA) AO RITMO DA EUCARISTIA


