ANEXO I
RITO PARA COLAÇÃO DO MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DOS
LEITORES
(Rito elaborado segundo a tradição da Igreja, baseado no Pontifical Romano)

A colação deste ministério se fará na Missa paroquial pelo pároco ou administrador da Paróquia onde os
candidatos desempenharão a função de leitores. As leituras serão tomadas da liturgia do dia.
Além do presidente, acólitos, leitores e outros ministros, tomam parte na procissão de entrada todos os
que receberão o Ministério Extraordinário dos Leitores; alguns dos candidatos trazem, se houver, as
vestes a serem abençoadas. Enquanto a procissão avança pela igreja, canta-se o canto de entrada. A Missa
prossegue como de costume até a proclamação do evangelho inclusive.
Após a proclamação do evangelho, quem preside senta-se em sua cadeira – a não ser que prefira de outro
modo – e o diácono (na sua ausência, alguém responsável pela formação dos novos ministros ou o próprio
presidente) chama os candidatos, dizendo:

Aproximem-se os leigos e leigas que vão ser admitidos
no Ministério Extraordinário dos Leitores.
E o próprio presidente, ou alguém delegado por ele, vai chamado um por um dos candidatos, que se
aproximam do presidente, e respondem, fazendo leve inclinação:

Presente!
Se os candidatos forem muitos, o presidente pode chamá-los de forma geral, sem dizer o nome.
A seguir, interroga o diácono ou alguém da comunidade responsável pela formação dos candidatos ao
ministério:

Caro(a) irmão(ã), N., podes dizer-me se eles estão aptos para este Ministério?
Aquele(a) que foi designado(a) responde:

Depois de acompanhá-los neste tempo de preparação
em que pude comprovar que, com assiduidade,
participaram do Curso de Formação,
dou testemunho de que estão preparados para este Ministério.
Depois, o presidente voltando-se para os candidatos diz:

Agradeçamos a Deus, Pastor Providente, por estes nossos irmãos e irmãs
que assumem mais este compromisso com Cristo e sua Igreja.
Todo o povo aclama, dizendo ou cantando:

Demos graças a Deus!
Todos se sentam e o presidente dirige aos fiéis sua homilia.
_____________________________________________________________________________________
___
Após a homilia, se houver bênção das vestes a serem usadas na Liturgia, quem preside convida aqueles
que as trouxeram a se aproximar e diz:

Irmãos e irmãs apresentem-me, agora, as vestes
que irão usar no desempenho de vosso ministério de proclamadores da Palavra de Deus.
Depois o presidente, com os braços estendidos, diz:

Bendito sejais, Pai santo,
que por vosso Filho Unigênito
chamais alguns fiéis para servirem o vosso povo

nas suas celebrações litúrgicas.
Fazei que estas vestes, santificadas pela vossa + bênção,
sejam verdadeiro sinal da piedade destes vossos filhos e filhas,
e os ajudem a aumentar a sua devoção.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
O povo aclama, dizendo ou cantando:

Amém!

_____________________________________________________________________________________
___
Se não houver bênção das vestes, ou em seguida à bênção, os candidatos se colocam de joelhos diante do
presidente da celebração que, de mãos unidas, convida os fiéis a orar, dizendo:

Caríssimos irmãos e irmãs,
roguemos a Deus nosso Pai
que abençoe estes seus filhos e filhas
escolhidos para o Ministério Extraordinário dos Leitores.
Todos rezam um momento em silêncio; o presidente, de braços estendidos, continua:

Nós vos agradecemos, Senhor,
e vos bendizemos,
pois, muitas vezes e de diversos modos
falastes outrora aos pais pelos profetas;
agora nestes últimos dias,
nos falastes por vosso Filho,
a fim de manifestar por Ele a todos nós
as riquezas da vossa graça.
Suplicamos a vossa bênção + para estes nossos irmãos e irmãs
escolhidos para o Ministério Extraordinário dos Leitores.
Concedei que, compenetrados no estudo das Escrituras
e no anúncio da Palavra de Deus aos irmãos,
possam, no conhecimento da vossa vontade,
produzir frutos de boas obras,
agradando-vos em todas as coisas.
Por Cristo, nosso Senhor.
Todo povo aclama, dizendo ou cantando:

Amém.
O presidente entrega, simbolicamente, o livro da Sagrada Escritura a todos dizendo uma só vez:

Caros Leitores, recebei o livro da Sagrada Escritura
e anunciai com amor a Palavra de Deus na liturgia e na vida,
para que ela produza muitos frutos na comunidade.
O povo se senta, o grupo dos cantores entoa o salmo 111 (112) ou outro adequado ao momento.
Enquanto se canta, organiza-se uma fila, na qual os novos Leitores, um a um, recebem a Bíblia das mãos
de quem preside.
Terminada a colação, a Missa prossegue na forma do costume. Dizem o Símbolo, conforme as rubricas,
bem como a Oração Universal. Nesta, inserem-se súplicas especiais pelos novos membros do Ministério
Extraordinário dos Leitores.

