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ENCONTRO COM PADRINHOS E MADRINHAS  

 

PREPARAR 
 

• Cartão com a agenda de compromissos dos padrinhos: a) celebração 

de eleição e inscrição do nome; b) três celebrações de escrutínio; c) 

celebração penitencial; e d) data de recepção dos sacramentos. 

Verificar no planejamento da catequese e na agenda paroquial antes 

de informar os padrinhos e as madrinhas.  

• Café, suco ou chá para a acolhida; 

• Uma vela grande (semelhante a um círio pascal), acesa desde o início  

• Velas para os padrinhos e as madrinhas; 

• Evangelho segundo São Marcos 2, 1-12. 
 

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ACOLHIDA 
 

• Catequista ou o coordenador acolhe bem a todos servindo café, suco 

ou chá.  

• Pedir para cada um dos catecúmenos e/ou catequizandos que 

apresentem seus padrinhos. 

• Cada padrinho expressa sua fé católica e o que sentiu com o convite 

e a missão que lhe foi confiada. 

 

3. ORAÇÃO  
 

Tomai, Senhor, e recebei toda minha liberdade e a minha memória também. 

O meu entendimento e toda minha vontade, tudo o que tenho e possuo 
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vós me destes com amor. Todos os dons que me destes com gratidão vos 

devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me 

somente o vosso amor, vossa graça. Isto me basta, nada mais quero pedir. 

Amém. 

 

4. LEITURA – Marcos 2, 1-12. 

O QUE A PALAVRA DIZ? 

• Quem são as personagens deste texto? 

• Onde o relato ocorre? 

• Quais são as falas? 

• O que acontece? 

• Destacar uma palavra ou frase. 
 

5. MEDITAÇÃO - O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 

Catequista ou o coordenador: 

Ler pausadamente, nas páginas 172 e 173 os itens do número 08 a 11, 

meditando sobre o que a Palavra nos diz? 

6. DIALOGAR - Partindo do texto meditado 

• De que forma os padrinhos e as madrinhas podem se parecer 

com aqueles amigos do paralítico que destelham a casa para 

fazê-lo ficar próximo de Jesus? 

• Diante dessa passagem, como podemos resumir a missão de 

um padrinho de um cristão? 

Ser padrinho e madrinha 

O primeiro e principal dever dos pais e padrinhos é ajudar o afilhado a 

caminhar conforme a Palavra de Deus. Isso se faz com exemplo. 

No convite para ser padrinho e madrinha há um chamado de Deus para que 

padrinhos e afilhados vivam como Jesus nos mostrou. Isso supõe permanente 

conversão de vida. Sempre é tempo de mudar. O sacramento suscita o 

compromisso de uma vida nova. A graça que os afilhados recebem estimula os 

padrinhos a renovar seu amor a Cristo e à Igreja.  

Padrinhos devem ter 16 anos completos, ser católicos, crismados e ter 

recebido  Primeira Eucaristia. O padrinho e a madrinha representam a Igreja, por 
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isso, devem ser pessoas que, além de ter laços com o afilhado, estejam ligadas à 

Igreja. 

Dialogar 

• Padrinhos e madrinhas como se sentem diante desse compromisso? 

Para melhor acompanhar seu afilhado(a) nessa Iniciação Cristã, é preciso marcar 

presença em alguns momentos importantes da caminhada. Vamos intensificar 

nossa agenda. (Entregar os cartões com as datas previstas) 

Especialmente quando chegar o tempo mais próximo de recepção dos 

sacramentos: 

a) Na celebração de eleição e inscrição do nome, prevê-se a presença dos 

padrinhos; 

b) Faremos três celebrações que contam com a sua participação. 

c) Seria muito bom se você pudesse participar da celebração penitencial; 

afinal, ser padrinho é um momento da graça em sua vida. 

d) Na data da recepção dos sacramentos, você acompanhará seu afilhado 

neste momento importante de sua vida. 
 

7. ORAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 

(Distribuir uma vela para cada padrinho) 

Catequista ou o coordenador: Diante da vela acesa, sinal da luz da fé em 

Cristo, cada padrinho acende sua vela, enquanto cantamos: 

A nós descei, Divina Luz/A nós descei, Divina Luz. 

Em nossas almas acendei/O amor, o amor de Jesus 

(Esperar todos acenderem suas velas)  

Esta vela foi acesa numa vela maior. Ela representa a luz da fé que todos 

acendem na Igreja, nossa mãe. Essa luz recebemos um dia, e agora vamos 

entregar para que outros possam ser também iluminados. Nesse momento 

padrinhos e afilhados seguram juntos a vela. E rezemos: Pai-Nosso ... 

 Agradecemos a presença de todos neste encontro e esperamos revê-los em 

breve nas datas agendas. O Senhor nos abençoe e proteja, volva o rosto sobre 

nós e nos dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.  


