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O ACÓLITO NOS RITOS 
INICIAIS

n A Missa começa pela procissão de entrada. 
Esta procissão, pelo menos nos dias mais 
festivos, parte da sacristia (ou do fundo da 
igreja), e daí, passando pela coxia central, 
dirige-se para o presbitério, enquanto o coro 
canta o cântico de entrada.

n A procissão organiza-se assim: 



PROCISSÃO DE 
ENTRADA



n acólito do turíbulo com o turíbulo fumegante, 
(TURIFERÁRIO); 

n acólito da cruz, com a cruz processional, 
(CRUCIFERÁRIO); 

n pelo menos dois acólitos dos círios, que caminham ao 
lado do acólito da cruz, com círios acesos, 
(CEROFERÁRIOS); 

n Outros acólitos, de entre os que designámos acima, e 
que sejam necessários para uma celebração bela e 
harmoniosa; ACÓLITOS (DOIS A DOIS)harmoniosa; ACÓLITOS (DOIS A DOIS)

n Acólito, com o EVANGELIÁRIO um pouco elevado;(no 
caso de estar um DIÁCONO é ele que leva o 
Evangeliário);

n presbíteros CONCELEBRANTES (quando estiverem 
presentes);

n PRESIDENTE da celebração (bispo ou presbítero);
n ACOLITANTES (ministro do báculo e Mitra).



Procissão de Entrada Solene



Procissão de Entrada Simples



n Ao chegarem junto do altar, todos fazem 
inclinação profunda; se no presbitério houver 
sacrário com o Santíssimo Sacramento, 
todos genuflectem, excepto o acólito da cruz 
e os acólitos dos círios.

n Os acólitos colocam a cruz e os castiçais n Os acólitos colocam a cruz e os castiçais 
junto do altar e o acólito depõe o 
Evangeliário no centro do altar; se não 
houver incensação, todos ocupam 
imediatamente os seus lugares e participam 
activamente na celebração, cantando e 
respondendo às saudações do presidente.



n Os ritos iniciais da Missa terminam pela 
oração Colecta. Quando o presidente diz ou 
canta: Oremos, o acólito do livro vai buscar o 
Missal e apresenta-o, aberto, ao presidente, 
segurando-o com ambas as mãos. Depois de 
o povo dizer: Amen, o acólito depõe o Missal 
no seu lugar.no seu lugar.

n O acólito do livro deve aprender a abrir o 
Missal e a segurá-lo, à altura devida, mas 
sem amarrotar ou sujar as folhas. Para isso 
não se esqueça de lavar muito bem as mãos 
antes de a Missa começar.



Apresentação do Missal (2 formas)



n Terminados os ritos iniciais da Missa, 
começa imediatamente a Liturgia da Palavra.

n Escusado será dizer que os acólitos a 

O ACÓLITO NA LITURGIA DA 
PALAVRA

n Escusado será dizer que os acólitos a 
devem escutar com toda a atenção e fé. É 
Deus que lhes fala pela voz dos leitores. Já 
dissemos, noutra lição, qual deve ser a 
atitude dos acólitos. Eles vão ser vistos por 
toda a assembleia. 



PROCISSÃO DO 
EVANGELHO



n Quando tiver sido lida a segunda leitura, um 
acólito vai tirar o Leccionário do ambão, para 
que aí seja colocado o Evangeliário. E se 
houver procissão solene com o Evangeliário, 
tomam parte na procissão o acólito do 
turíbulo e os acólitos com os círios acesos, turíbulo e os acólitos com os círios acesos, 
que se colocam junto do ambão, um de cada 
lado daquele que proclama o Evangelho. 
Terminada a proclamação do Evangelho, 
colocam os castiçais no lugar onde foram 
buscá-los.



PROCISSÃO DO EVANGELHO



PROCISSÃO DO EVANGELHO



n Durante a homilia devem escutar com atenção; e se 
o presidente chamar algum, este deve fazer o que 
lhe for pedido com desembaraço e simplicidade, 
mas sem dar nas vistas.

n Ao terminar a recitação do Símbolo da fé ou Credo, 
um dos acólitos, se o presidente for para a sua um dos acólitos, se o presidente for para a sua 
cadeira, leva-lhe o livro da Oração dos fiéis, e 
apresenta-lho aberto. Caso contrário leva o livro 
para o ambão, e entrega-o ao presidente que aí se 
encontra ou coloca-o ele próprio na estante do 
ambão.



n A Liturgia eucarística tem quatro momentos 
importantes: a preparação do altar, a apresentação 
dos dons, a Oração eucarística e a Comunhão. Em 
cada um deles os acólitos devem fazer tudo e só o 

O ACÓLITO NA PREPARAÇÃO 
DO ALTAR

que lhes compete. Nem mais, nem menos. 
n E o que é esse tudo e só? 
n Vamo-lo aprender agora, partindo sempre da 

hipótese de que, na celebração de que estamos a 
falar, não está presente nenhum diácono.



PROCISSÃO DOS DONS

PROCISSÃO
DOS

DONS

SIMPLES SOLENE



n Assim que termina a oração dos fiéis, três acólitos vão à credência 
e levam para o altar o corporal, as pixides com o pão, o cálice e o 
sanguíneo, e o missal. 

n A quem entregam eles essas coisas? 
n Ao acólito que, nesse domingo, tiver sido encarregado de preparar 

o altar. 
nn Cada acólito entrega as coisas com ambas as mãos, assim como o Cada acólito entrega as coisas com ambas as mãos, assim como o 

que as recebe.que as recebe.

Procissão simples dos dons



Procissão simples dos dons

n os acólitos levam as 
alfaias litúrgicas ao altar 
pela seguinte ordem:

n Corporal.
n Patena e as píxides com n Patena e as píxides com 

o pão que vai ser 
consagrado.

n Cálice com o sanguíneo.
n o vinho e a água que o 

sacerdote deita e mistura 
no cálice.



n O responsável pela 
preparação do altar, começa 
por desdobrar o corporal no 
meio do altar, e a seguir 
dispõe as outras coisas 
desta maneira: o sanguíneo 
à direita do corporal, as 

Procissão simples dos dons

à direita do corporal, as 
pixides sobre o corporal e o 
cálice à direita do 
sanguíneo, e o missal à 
esquerda do corporal. Se 
houver microfone, há que 
colocá-lo no lugar certo.



Procissão simples dos dons

n Enquanto os acólitos preparam o altar alguns fiéis, 
recolhem as ofertas e trazem-nas, em procissão, 
até junto do altar, onde são recebidas por um 
acólito, que as colocam em lugar conveniente, fora 
da mesa eucarística.



n o sacerdote após fazer a apresentação dos 
dons vai ao lado do altar e os acólitos 
servem-lhe a água para ele lavar as mãos e 
apresentam-lhe a toalha para as limpar 

Procissão simples dos dons

apresentam-lhe a toalha para as limpar 
(lavabo).

n Depois fazem uma inclinação de cabeça e 
repõem as lavandas na credencia.



Procissão solene dos dons

n O que é a procissão solene dos dons?
n É aquela em que são trazidos em                                                         

procissão, pelo menos o pão na patena, o 
vinho e a água nas galhetas, juntamente 
com os outros dons recolhidos em com os outros dons recolhidos em 
dinheiro.

n o presidente recebe-os e entrega-os aos 
acólitos, que os transportam, para o 
acólito que está a preparar o altar.



n Quer o pão e o vinho sejam 
trazidos da assembleia, quer 
venham da credência, são 
levados ao altar pela ordem atrás 
apresentada.

n Terminada a apresentação dos 
dons e no caso de se usar o 
incenso, um acólito apresenta o 
turíbulo ao presidente e o outro a 

Procissão solene dos dons

turíbulo ao presidente e o outro a 
naveta. Depois de o sacerdote 
pôr o incenso no turíbulo, o 
acólito entrega-lho e acompanha-
o na incensação dos dons, da 
cruz e do altar. Quando termina a 
incensação, o acólito, ao lado do 
altar, incensa o sacerdote e, 
depois, o povo.



n Após a incensação, o sacerdote vai ao lado do altar 
e os acólitos servem-lhe a água para ele lavar as 
mãos e apresentam-lhe a toalha para as limpar. 
Depois voltam a levar tudo para a credência. 

Procissão solene dos dons



n A Oração eucarística é o coração da Missa. O ponto central de 
toda a celebração.

n Diz o Missal: «A oração Eucarística é uma oração de graças e 
de consagração…, que o sacerdote, em nome de toda a 
comunidade, dirige a Deus Pai por Jesus Cristo no Espírito 
Santo… A Oração Eucarística exige que todos a escutem com 
reverência e em silêncio» (IGMR,78)

Os acólitos durante a Oração eucarística

reverência e em silêncio» (IGMR,78)
n Todos, particularmente os acólitos. Porquê?
n Porque é durante esta oração que, no altar, ao qual ele servem, 

acontece o maior milagre da Missa.
n Que Milagre é este?
n O pão e o vinho, que os acólitos entregaram nas mãos do 

Sacerdote, e que este colocou no altar, tornamtornam--se no Corpo e se no Corpo e 
Sangue de Cristo.Sangue de Cristo.



Os acólitos durante a Oração eucarística

n Um dos acólitos, um pouco antes da consagração, pode 
chamar a atenção dos fiéis com um toque de campainha, que 
pode tocar-se também a cada elevação, e outro acólito, no 
caso de se usar o incenso, pode incensar a hóstia e o cálice 
ao serem mostrados depois da consagração.



PROCISSÃO DA 
COMUNHÃO



Procissão da Comunhão

n Durante a distribuição da Comunhão, cada ministro 
é acompanhado por um acólito, que pode levar ou 
não uma bandeja.



n Os acólitos têm aqui um papel importante na 
ordenação desta procissão.

n Sobretudo em grande assembleias, quando 
há vários ministros a dar a comunhão, 

Procissão da Comunhão

há vários ministros a dar a comunhão, 
importa evitar atropelamentos, desordem.

n Para tanto é necessário conhecer bem o 
espaço e pensar antecipadamente num 
esquema que possibilite que a procissão da 
comunhão possa ser digna, cómoda e bela



n Terminada a Comunhão, os acólitos voltam 
ao altar, trazendo as bandejas com todo o 
cuidado e respeito, para que nada se perca 
do Corpo de Cristo que eventualmente nelas 

Procissão da Comunhão

do Corpo de Cristo que eventualmente nelas 
tenha caído. Não as colocam no altar, mas 
na credência, onde mais tarde os ministros 
vão realizar a purificação dos vasos 
sagrados. 



Retirada Organizada (procissão de Saída)
n Com estes ritos, dá-se por 

concluída a celebração da 
Missa, mas não a nossa 
missão, essa ainda agora 
começou, quando o 
Sacerdote disse: Ide em 
Paz… este “IDE” é um Ide de Paz… este “IDE” é um Ide de 
envio para dar a conhecer 
Cristo aos outros.

n O Acólito, sobretudo como 
cristão, deve ser responsável 
não só na Missa, mas 
sobretudo fora dela.
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