• Oração do dia – Esta oração conclui os Ritos
Iniciais. É a súplica do povo sacerdotal que se abre ao
diálogo da aliança e ao rito eucarístico.
Voltaremos a cada um destes ritos nas próximas
catequeses, aprofundando o sentido de cada um
deles.
Se compreendermos agora melhor a importância dos Ritos Iniciais da missa, não podemos
compreender como ainda há irmãos e irmãs nossos
que deles não participam, pois chegam atrasados à
celebração da Eucaristia!
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Ritos Iniciais

Os Ritos Iniciais têm como objetivo reunir a
comunidade celebrante e constituí-la como Igreja.
Os batizados, congregados numa só fé, num só
Batismo, num só Espírito são a Igreja Santa que louva
o Pai, por Cristo e na força do Espírito Santo.
Somos chamados a constituir a fraternidade, pois
somos filhos do mesmo Pai e devemos viver como
irmãos. A Eucaristia que celebramos juntos faz de
nós o Corpo de Cristo, a Igreja que celebra a
Eucaristia.
Não chegamos à celebração por acaso ou por
conta própria. A Santíssima Trindade – o Pai, o Filho e
o Espírito Santo – é que toma a iniciativa, atuando em
nós, convidando-nos para que reunidos como irmãos
em seu nome, celebremos com Deus uma aliança de
amor e compromisso.

A primeira resposta que damos a este convite é
nossa decisão interior, alegre e convicta de sair de
casa e caminhar para a igreja. Entrar nesta “casa da
Igreja” traz-nos um conforto espiritual muito grande.
A certeza do abraço do Pai, a força do Espírito e a
presença de Jesus junto de nós são a garantia do
carinho e do aconchego de que precisamos para
seguir adiante.
O “Povo de Deus” é “congregado” para
“celebrar”; e constitui a “assembleia local da santa
Igreja”, como um sinal, um sacramento da presença
do Senhor que prometeu: “Onde dois ou três
estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no
meio deles” (Mt 18,20).
Segundo a Instrução Geral do Missal Romano,
os Ritos Iniciais querem “fazer com que os fiéis,
reunindo-se em assembleia, constituam uma
comunhão e disponham-se a ouvir atentamente a
Palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia”
(IGMR, n. 46).
Mas, o que é mesmo um Rito? Na celebração da
Eucaristia, o Rito é uma ação simbólica, expressão do
mistério da fé cristã, em gestos, palavras e atos
significativos, repetida regularmente para aprofun-

dar seu sentido, constituindo a identidade da Igreja.
Os Ritos Iniciais comportam pequenos ritos,
com seu significado espiritual e que exige por sua vez,
uma atitude espiritual correspondente:
• Entrada – Reunido o povo, inicia-se a
procissão de entrada. Ela representa a inteira
comunidade que ali se reúne, a qual, guiada pela cruz
do Salvador, caminha em direção ao presbitério.
Chegando a ele e tendo venerado o altar, cada um
dirige-se ao espaço que lhe compete, segundo o
lugar que ocupa no povo de Deus.
• Saudação - Terminado o canto de entrada, o
sacerdote, de pé junto da cadeira, e toda a
assembleia fazem sobre si próprios o sinal da cruz.
Após o sinal da Cruz, o sacerdote saúda a assembleia.
Esta saudação ressalta que é Deus que nos convoca.
• Ato Penitencial – É um apresentar-se
pequeno diante da grandeza de Deus, reconhecendo
sua misericórdia e nossa indignidade.
• Glória – É um hino antiquíssimo e venerável,
pelo qual a Igreja, congregada no Espírito Santo,
glorifica e suplica a Deus e ao Cordeiro.

