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Apresentando o afilhado
É importante conhecer 

a “futura” identidade do afilhado. 

De fato, os padrinhos dizem: 

ganhei um afilhado!

Mas quem é e quem vai ser essa criatura?



Apresentando o afilhado

Ao ser batizada, esta criatura é gerada 

no seio da Igreja para uma vida nova e 

eterna. 

Torna-se filho adotivo de Deus Pai, 

em Cristo, no Espírito. 

Recebe nome e cidadania do reino. 



A Igreja como mãe

gera filhos nascidos 

para uma vida nova 

por obra do Espírito Santo

(Diretório geral de catequese [DGC] 79). 



I. Da iniciação cristã à 

identidade do afilhado
Ritual de Iniciação Cristã de Adultos (RICA)

1. Os seres humanos, 

libertos do poder das trevas, 

graças aos sacramentos 

da iniciação cristã [...] 

recebem o Espírito de filhos adotivos.



2. O Batismo os incorpora a Cristo, 

tornando-os membros do povo de Deus.

 Assinalados na crisma são configurados 

ao Senhor e cheios do Espírito Santo, a 

fim de levarem o Corpo de Cristo quanto 

antes à plenitude.

Finalmente, participando do sacrifício 

eucarístico, [...]  recebem a vida eterna. 



De tal modo se completam 

os três sacramentos da Iniciação 

cristã, 

 que proporcionam aos fiéis 

atingirem 

a plenitude de sua estatura

no exercício de sua missão 

de povo cristão no mundo 

e na Igreja.



1. A dignidade do Batismo

3. O Batismo, porta da vida e do reino, 

é o primeiro sacramento da nova lei, 

que Cristo instituiu para que 

todos possam alcançar a vida eterna,

 e, em seguida, confiou à sua Igreja,

juntamente com o Evangelho, 

quando ordenou os Apóstolos: “Ide e

ensinai todos os povos, batizai-os em nome 

do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo”. 



O Batismo é o sinal daquela fé 

pela qual os seres humanos, iluminados pela 

graça do Espírito Santo, 

respondem ao Evangelho de Cristo. 

A Igreja nada tem de mais importante nem mais 

próprio do que despertar em todos, catecúmenos, 

pais, ou padrinhos dos batizandos, aquela fé 

verdadeira e ativa, pela qual, dando sua adesão a 

Cristo, iniciam ou confirmam o pacto da nova 

aliança. 



2. No Catecumenato de adultos 

O diálogo de quem preside com o candidato, 

explicita estes elementos: 

Qual é o teu nome?: 

Nome de filho de Deus, de cidadão do reino.

Que pedes à Igreja de Deus?:  

A fé!

E esta fé, que te dará? 

A vida eterna!



Quem preside, continua: A vida eterna consiste em

conhecermos o verdadeiro Deus e Jesus Cristo, que ele 

enviou. Ressuscitando dos mortos, Jesus foi constituído, por 

Deus, Senhor da vida e de todas as coisas, visíveis e 

invisíveis. 

Se vocês querem ser discípulos seus e membros da Igreja, 

é preciso que vocês sejam instruídos em toda a verdade 

revelada por ele; que aprendam a ter os mesmos 

sentimentos de Jesus Cristo e procurem viver segundo os 

preceitos do Evangelho; e, portanto, 

que vocês amem o Senhor Deus e o próximo como Cristo 

nos mandou fazer, dando-nos o exemplo.



voltando-se para os introdutores e os 

fiéis (padrinhos, etc), interroga-os:

Vocês, introdutores, que nos 

apresentam agora estes candidatos, 

e vocês, nossos irmãos e irmãs aqui 

presentes, estão dispostos a ajudá-los 

a encontrar e seguir o Cristo?


