
Ritos  Quaresmais  

A Iniciação Cristã de Jovens e Adultos celebrou no 1º Domingo da Quaresma, na Missa 

das 10h 30min, a eleição ou “ inscrição do nome” de nove catecúmenos (não-batizados): 

1. Abraão Gomes da Silva 

2. Adélia Cristina Alves da Conceição 

3. Ana Pereira Rosa Vaz 

4. Ellem Amorim Souza 

5. Francieli Cabral da Costa Santos 

6. Juliana Dias Alvarenga 

7. Nicholas Eduardo Gonçalves Cordeiro 

8. Rodrigo Lima 

9. Rosimar Mendes Barbosa 

Eles foram declarados eleitos para serem iniciados nos sagrados mistérios, na próxima 

Vigília Pascal. Passaram a ser considerados aptos a receberem os três sacramentos da 

Iniciação Cristã: Batismo, Crisma e Eucaristia. 

Este é o momento central do Catecumenato, em que os catecúmenos julgados 

preparados são escolhidos (eleitos) para celebrarem os sacramentos. 

A denominação eleição se justifica pelo fato de que a Igreja admite o catecúmeno 

baseada na eleição de Deus, na escolha feita pelo próprio Deus. 

No 3º Domingo da Quaresma, teve início uma série de três escrutínios, que 

prosseguiram nos domingos seguintes. 

Os escrutínios são ritos especialmente destinados a purificar os espíritos e os corações 

dos catecúmenos e fortalecê-los contra as tentações, para que eles se unam mais 

estreitamente a Cristo e reavivem seu desejo de amar a Deus. 

O escrutínio do 3º Domingo quaresmal, baseado na misericórdia de Jesus, que se 

compadeceu e converteu a samaritana, pede a conversão dos corações dos eleitos 

presentes, que já se encaminham para as fontes da água viva. 

No 4º Domingo da Quaresma, esses mesmos jovens eleitos celebraram o 2º escrutínio, 

em busca da purificação de seus espíritos e corações. A exemplo do cego de nascença, 

desejam eles ser conduzidos a Cristo, Luz do mundo. 



Dão , assim, mais um passo em direção à Vigília Pascal, em que serão inundados pela 

luz da fé no Sacramento do Batismo (denominado “iluminação” ) . Então se abrirão para 

eles as portas para a vida nova em Cristo. 

No 5º Domingo da Quaresma se encerra a série dos três escrutínios realizados para 

incentivar nos catecúmenos o desejo de serem purificados e redimidos por Cristo. 

Para que pudessem progredir na consciência do pecado e no desejo de salvação, foi-lhes 

apresentado gradativamente o Cristo: como água viva no Evangelho da samaritana; 

como luz no Evangelho do cego de nascença e, finalmente, como ressurreição  

 


