
Venha a nós o vosso Reino! 

 

 

RITO DE ADESÃO AO PRIMEIRO GRAU DO REGNUM CHRISTI 

 

I. RITO DE ENTRADA 

 Enquanto o sacerdote se dirige ao altar, entoa-se o canto de entrada. Depois da 

saudação, um dos participantes lê o primeiro comentário para introduzir a Missa de ade-

são. 

II. LITURGIA DA PALAVRA 

 Cf. Apêndice pág. 8. 

III. CHAMADA DOS CANDIDATOS 

 Depois do Evangelho, o celebrante volta à sede e chama, por seu nome e sobre-

nome, os candidatos ao Movimento Regnum Christi. Todos permanecem em pé em seus 

lugares. 

 

 Celebrante: Apresentem-se os que querem aderir ao Movimento Regnum Christi: 

N.N., N.N., etc. 

 

 Cada candidato responde: Presente 

 

 A seguir, os candidatos se sentam para escutar a homilia. 

IV. HOMILIA 

V. RITO DE ADESÃO 

1. ORAÇÃO INTRODUTÓRIA 

 Celebrante: Ó Deus, que dispusestes com admirável providência que o Reino de 

Cristo se estendesse por toda a terra e que todos os homens participassem da redenção 

salvadora, nós vos rogamos que o Movimento Regnum Christi seja para estes vossos 

filhos, que nele se dispõem a vos seguir, um instrumento de salvação no seio de nossa 

Mãe, a Igreja Católica. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espí-

rito Santo. 
  

 Todos: Amém. 

 

 Todos se sentam. 

2. PROCLAMAÇÃO CRISTOLÓGICA: CRISTO, CAMINHO, VERDADE E VIDA DO CRISTÃO 

 O celebrante, com as mãos unidas, faz a proclamação cristológica. 

 

 Celebrante:  

 Cristo está no vértice das aspirações humanas, é a consumação das nossas espe-

ranças e das nossas orações. É aquele que dá sentido aos acontecimentos humanos. 

Aquele que dá valor às ações humanas. Aquele que constitui a alegria e a plenitude de 

todos os corações: o verdadeiro Homem. E ao mesmo tempo, Jesus é a fonte de nossa 

verdadeira felicidade: é o principio da nossa vida espiritual e moral; Ele diz o que se 

deve fazer e dá a força, a graça para fazê-lo. Cristo é tudo para nós. Reconhecer, confes-



sar e celebrar isto é dever de nossa fé religiosa e necessidade da nossa consciência hu-

mana. A Ele está ligado o nosso destino, a nossa salvação. 

 

3. SALMO DE OBLAÇÃO 

 A seguir, todos ficam em pé. Dirige-se ao ambão um leitor para cada estrofe do 

salmo. O leitor proclama a estrofe e todos os candidatos intercalam a resposta. 

 

 Leitor: Nós, leigos do povo de Deus, católicos desejosos de ser filhos fiéis e ope-

rantes de vossa Santa Igreja, contemplamos a vós, Jesus Cristo, nosso Senhor, Mestre e 

Salvador da humanidade, como a luz do mundo e, iluminados por vós, vos rogamos que 

nos façais compreender a vossa luz sobre nós como uma vocação; vocação a vos seguir, 

porque vós, ó Cristo, sois o caminho, a verdade e a vida.  

 

 Candidatos: Amém. 

 

 Leitor: Fazei, Senhor, que compreendamos a dignidade e o compromisso de nossa 

vocação cristã, que nos coloca como tochas vivas em meio à humanidade, para iluminar 

e estimular a fé, e como fermento para transformar a vida de todo homem e mulher, 

bem como as realidades deste mundo, no vosso Reino de justiça, de verdade, de amor e 

de paz.  

 

 Candidatos: Amém. 

 

 Leitor: Fazei, Senhor, que, como discípulos e seguidores vossos, abracemos com 

amor o mistério da unidade e comunhão que é a vossa Igreja, que vive na vossa verdade 

e caridade e é guiada pelo Papa, vosso Vigário, e pelos bispos; e que, das fileiras deste 

Movimento que vós inspirastes, saibamos promovê-la com zelo ardente e defendê-la 

com decisão e lealdade. 

 

 Candidatos: Amém. 

 

 Leitor: Fazei, Senhor, que o amor a todos os nossos irmãos em Cristo seja mais 

profundo e eficaz, para colaborar mais intensamente com eles na construção do Reino 

de Deus.  

 

 Candidatos: Amém. 

 

 Leitor: Fazei também, Senhor, que saibamos unir nossos esforços ao de todos os 

homens de boa vontade, para alcançar plenamente o bem da humanidade na verdade, na 

liberdade, na justiça e no amor.  

 

 Candidatos: Amém. 

  

 Leitor: Tudo isso nós vos pedimos, a vós, ó Cristo, que viveis e reinais com o Pai 

e o Espírito Santo.  

 

 Candidatos: Amém. 

 

4. COMPROMISSO DE FIDELIDADE 

 A seguir, o celebrante convida os candidatos a fazerem o compromisso de fideli-

dade. 



 

 Celebrante: Se quiserdes aceitar o convite de Cristo para serdes seus amigos in-

condicionais e seus apóstolos incansáveis, fazei os compromissos que vos vinculam ao 

Movimento Regnum Christi.  

  

Candidatos:  

Cabe a mim, depende de mim, que vossas palavras, Senhor, não se percam. 

Cabe a mim que a vossa mensagem de salvação chegue a todos os homens. 

Cabe a mim viver a vossa palavra de tal forma que todos os que olharem para 

mim dêem glória a Deus, e se sintam impelidos pela vossa graça a participar da minha 

fé e a dar testemunho vivo dela.  

 

E para que este compromisso se encarne em meu viver de cada dia, aceito, desde 

agora, as condições da vossa amizade. 

Na presença de Jesus Cristo, meu Senhor e Redentor, invocando o auxílio de Ma-

ria, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja e minha Mãe,eu me comprometo a: 

 

- Viver em graça e amizade convosco. 

- Cumprir honestamente os deveres próprios do meu estado de vida, como serviço a 

Deus e aos outros. 

- Esforçar-me para que o vosso Evangelho guie os meus pensamentos e ações. 

- Agir em minha vida pessoal conforme o espírito evangélico de pobreza, de pureza e de 

obediência filial. 

- Professar um amor fiel e operante à Santa Igreja, nossa Mãe. 

- Professar o amor e a adesão total ao Papa, Vigário de Cristo, e ao meu bispo, pastor da 

Igreja local.  

- Participar e promover a vida paroquial. 

- Colaborar ativamente com a vida e com as tarefas apostólicas do Regnum Christi, pela 

salvação das almas e pela extensão de minha Mãe, a Igreja Católica.  

- Esforçar-me generosamente para buscar novos discípulos de Cristo e compartilhar 

com outros o dom que Deus me deu através do Movimento Regnum Christi.  

- Trabalhar no Movimento Regnum Christi, guiado pelo espírito de caridade, por uma 

intenção reta, pela prudência e pelo zelo apostólico, a exemplo de Jesus Cristo. 

- Contribuir com parte do meu tempo e dos meus bens para colaborar com as obras do 

Movimento, no serviço à Igreja. 

- Permanecer fiel à palavra com a qual aderi hoje ao Movimento Regnum Christi. 

- E para poder cumpri-la, confio nos méritos infinitos de Jesus Cristo, meu Senhor, e na 

intercessão da Imaculada Virgem Maria, a quem, neste dia, invoco humildemente. 

5. ENTREGA DO CRUCIFIXO, DA BÍBLIA E DA FOLHA DE COMPROMISSOS 

 A seguir, os que aderiram se aproximam do altar em procissão. O celebrante en-

trega a cada um deles o crucifixo, a Bíblia e a folha de compromissos, enquanto pro-

nuncia a exortação correspondente. Se o grupo é muito numeroso, pode dizê-la só uma 

vez e, posteriormente, fazer a entrega a cada um em silêncio. Enquanto isso, a assem-

bléia entoa cantos apropriados. 

 

ENTREGA DO CRUCIFIXO 

 Celebrante: Se queres vir após Cristo, toma a tua cruz e segue-o; porque quem 

não toma a sua cruz e o segue, não é digno dele. 

 

 Candidatos: Salve, ó cruz, esperança única. 



 

ENTREGA DA BÍBLIA 

 Celebrante: Recebe o livro que guarda a palavra de Deus. Que ele seja o alimento 

que nutrirá a tua vida, a luz que sempre guiará os teus passos rumo à vida eterna, a men-

sagem de salvação que levarás generosamente a todos os homens. 

 

 Candidatos: Assim seja. 

ENTREGA DA FOLHA DE COMPROMISSOS 

 Celebrante: Recebe a folha de compromissos com Cristo que te ajudará no cum-

primento daquilo com que livremente agora te comprometeste.  

  

 Terminado o rito de adesão, se a liturgia do dia o prescreve, faz-se a profissão de 

fé e a oração dos fiéis. 

 

V. LITURGIA EUCARÍSTICA 

 É conveniente que os recém-incorporados expressem sua participação nas ofe-

rendas levando, cada um, sua hóstia, para depositá-la na patena do sacerdote. 

 Durante a comunhão, entoam-se cantos apropriados. Os que aderiram podem 

receber a comunhão sob as duas espécies (por intinção). 

VI. BÊNÇÃO SOLENE 

 Ao final da Missa, o celebrante dá a bênção solene. 

 

Celebrante:Deus, que vos chamou das trevas à sua luz admirável, derrame sobre 

vós as suas bênçãos e vos confirme na fé, na esperança e na caridade. 

 

 Todos: Amém. 

 

Celebrante: Porque seguis confiantes a Cristo, que se manifestou ao mundo como 

luz entre as trevas, Deus vos torne também uma luz para os vossos irmãos. 

 

 Todos: Amém. 

 

 Celebrante: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 

 

 Todos: Amém. 

 

Celebrante: A alegria do Senhor seja a nossa força. Ide em paz e o Senhor vos 

acompanhe. 

 

 Todos: Graças a Deus. 

 

  

Candidatos:  

Cabe a mim, depende de mim, que vossas palavras, Senhor, não se percam. 

Cabe a mim que a vossa mensagem de salvação chegue a todos os homens. 

Cabe a mim viver a vossa palavra de tal forma que todos os que olharem para 

mim dêem glória a Deus, e se sintam impelidos pela vossa graça a participar da minha 

fé e a dar testemunho vivo dela.  



 

E para que este compromisso se encarne em meu viver de cada dia, aceito, desde 

agora, as condições da vossa amizade. 

Na presença de Jesus Cristo, meu Senhor e Redentor, invocando o auxílio de Ma-

ria, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja e minha Mãe, eu me comprometo a: 

 

- Viver em graça e amizade convosco. 

- Cumprir honestamente os deveres próprios do meu estado de vida, como serviço a 

Deus e aos outros. 

- Esforçar-me para que o vosso Evangelho guie os meus pensamentos e ações. 

- Agir em minha vida pessoal conforme o espírito evangélico de pobreza, de pureza e de 

obediência filial. 

- Professar um amor fiel e operante à Santa Igreja, nossa Mãe. 

- Professar o amor e a adesão total ao Papa, Vigário de Cristo, e ao meu bispo, pastor da 

Igreja local.  

- Participar e promover a vida paroquial. 

- Colaborar ativamente com a vida e com as tarefas apostólicas do Regnum Christi, pela 

salvação das almas e pela extensão de minha Mãe, a Igreja Católica.  

- Esforçar-me generosamente para buscar novos discípulos de Cristo e compartilhar 

com outros o dom que Deus me deu através do Movimento Regnum Christi.  

- Trabalhar no Movimento Regnum Christi, guiado pelo espírito de caridade, por uma 

intenção reta, pela prudência e pelo zelo apostólico, a exemplo de Jesus Cristo. 

- Contribuir com parte do meu tempo e dos meus bens para colaborar com as obras do 

Movimento, no serviço à Igreja. 

- Permanecer fiel à palavra com a qual aderi hoje ao Movimento Regnum Christi. 

- E para poder cumpri-la, confio nos méritos infinitos de Jesus Cristo, meu Senhor, e na 

intercessão da Imaculada Virgem Maria, a quem, neste dia, invoco humildemente. 

5. ENTREGA DO CRUCIFIXO, DA BÍBLIA E DA FOLHA DE COMPROMISSOS 

 A seguir, os que aderiram se aproximam do altar em procissão.  

ENTREGA DO CRUCIFIXO 

 Celebrante: Se queres vir após Cristo, toma a tua cruz e segue-o; porque quem 

não toma a sua cruz e o segue, não é digno dele. 

 Candidatos: Salve, ó cruz, esperança única. 

ENTREGA DA BÍBLIA 

 Celebrante: Recebe o livro que guarda a palavra de Deus. Que ele seja o alimento 

que nutrirá a tua vida, a luz que sempre guiará os teus passos rumo à vida eterna, a men-

sagem de salvação que levarás generosamente a todos os homens. 

 Candidatos: Assim seja. 

ENTREGA DA FOLHA DE COMPROMISSOS 

 Celebrante: Recebe a folha de compromissos com Cristo que te ajudará no cum-

primento daquilo com que livremente agora te comprometeste.  

 

 


