
Instituição e Renovação de Ministérios 
Extraordinários na Diocese 

 
 

1. RITO DE INSTITUIÇÃO  DOS MINISTROS(AS) DA COMUNHÃO 
 
Diácono: Queiram levantar-se os que receberão o mandato de Ministros 
Extraordinários da Comunhão. 
 
Diácono: Sr. Bispo, a Sé Apostólica decidiu conferir o encargo de ministro 
extraordinário da comunhão a pessoas dignas e preparadas. As comunidades das 
Paróquias de nossa Diocese lhe apresentam as pessoas que agora foram chamadas. 
 
Bispo: Pode dizer-me se elas são dignas deste ministério? 
 
Diácono: Conforme nosso parecer e a preparação feita, dou testemunho de que 
foram consideradas dignas. 
 

(O Bispo apresenta ao povo as pessoas escolhidas para o Ministério da santa 
comunhão),  

 
  

INTERROGATÓRIO 
 
Bispo: Quereis assumir a função de distribuir aos vossos irmãos e irmãs o Corpo do 
Senhor, com o intuito de servir e edificar a Igreja? 
 
Resposta: Quero! 
 
Bispo: Quereis viver mais intensamente do mesmo Pão da vida e conformar a vossa 
vida ao sacrifício de Cristo? 
 
Resposta: Quero! 
 
Bispo: Quereis dedicar o máximo cuidado e reverência à conservação e administração 
da Eucaristia? 
 
Resposta: Quero! 
 
Bispo: Deus, que vos inspirou este bom propósito, vos conduza sempre mais à 
perfeição. 
 

BÊNÇÃO 
  
 
Bispo: O Deus Todo-Poderoso, fonte de toda graça e de toda bênção, vos abençoe na 
função de administrar o Corpo de Cristo, para que pela fiel distribuição do Pão da Vida 
aos vossos irmãos e irmãs, mereçais participar do convívio celeste, confortados pela 
força deste Sacramento. P.N.S.J.C... Amém! 
 
 
 



 
 

 
2  RITO DE INSTITUIÇÃO DOS MINISTROS(AS) DAS EXÉQUIAS   

 
Diácono: Queiram levantar-se os que irão receber o Ministério das Exéquias. 
 
Diácono: Sr. Bispo, a Sé Apostólica decidiu conferir o Ministério das Exéquias a 
pessoas dignas e preparadas. As comunidades paroquiais de nossa Diocese lhe 
apresentam estas pessoas que agora foram chamadas. 
 
Bispo: Pode dizer-me se elas são dignas deste ministério? 
 
Diácono: Sim, Sr. Bispo, depois da preparação que tiveram, dou testemunho de que 
foram consideradas dignas. 
 
Bispo: Por indulto da Santa Sé, tenho o prazer de conferir a estes nossos irmãos e a 
estas nossas irmãs o Ministério das Exéquias. 
  

INTERROGATÓRIO 
 
Bispo: Quereis assumir, em nome da Igreja, o Ministério das Exéquias? 
 
Resposta: Quero. 
 
Bispo: Quereis cultivar uma vida digna do Ministério a que fostes chamados, haurindo 
da Palavra de Deus, da oração e dos Sacramentos, a força necessária para levar a 
esperança e a consolação aos que delas necessitam? 
 
Resposta: Quero. 
 
Bispo:  Deus, que vos inspirou este bom propósito, vos conduza sempre mais à 
perfeição. 

 
BÊNÇÃO 

 
 

Bispo: Deus Todo-Poderoso, fonte de toda esperança e de toda consolação, vos 
abençoe neste Ministério, vos fortaleça na esperança da ressurreição para que possais 
consolar os que sofrem pela perda de um ente querido. P.N.S.J.C.... Amém. 

 
3. RITO DE INSTITUIÇÃO DOS MINISTROS(AS) DA BÊNÇÃO  

 
Diácono: Queiram levantar-se os que irão receber o Ministério Extraordinário da 
Bênção:... 

 
 

Diácono: Sr. Bispo, a Sé Apostólica decidiu conferir o Ministério Extraordinário da 
Bênção a pessoas dignas e preparadas. As comunidades paroquiais de nossa Diocese lhe 
apresentam estas pessoas que agora foram chamadas. 

 
Bispo: Pode dizer-me se elas são dignas deste Ministério? 

 
Diácono: Sim, Sr. Bispo, depois da preparação que tiveram, dou testemunho de que 



foram consideradas dignas. 
 

Bispo: Por indulto da Santa Sé, tenho o prazer de conferir a esses nossos irmãos e a 
essas nossas irmãs o Ministério Extraordinário da Bênção. 

  
INTERROGATÓRIO 

 
Bispo: Quereis assumir em nome da Igreja, o Ministério da Bênção? 

 
Resposta: Quero. 

 
Bispo: Quereis cultivar uma vida digna do Ministério a que fostes chamados haurindo 
da Palavra de Deus, da oração e dos Sacramentos, a força necessária para celebrar a 
bênção de Deus? 

 
Resposta: Quero. 

 
Bispo: Quereis e aceitais estar disponíveis para as pessoas que pedem a bênção de 
Deus? 

 
Resposta: Quero. 

 
Bispo: Deus, que vos inspirou este bom propósito, vos conduza sempre mais à perfeição. 

 
BÊNÇÃO 

 
 

Oremos: Roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso que abençoe estes seus servos e 
servas escolhidos para o Ministério da Bênção, a fim de que, exercendo com solicitude 
a função a eles confiada glorifiquem o Pai que está nos céus. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo... 

 
Todos: Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4. RITO DE INSTITUIÇÃO DOS MINISTROS(AS) DO CULTO E DA PALAVRA  
 
Diácono: Queiram levantar-se os que receberão o mandato de Ministros 
Extraordinários do Culto e da Palavra. 
 
Diácono: Sr. Bispo, a Sé Apostólica decidiu conferir o encargo de Ministros 
Extraordinários do Culto e da Palavra a pessoas dignas e preparadas. As comunidades 
das Paróquias de nossa Diocese lhe apresentam as pessoas que agora foram 
chamadas. 
 
Bispo: Pode dizer-me se elas são dignas deste Ministério? 
 
Diácono: Conforme nosso parecer e a preparação feita, dou testemunho de que 
foram consideradas dignas. 
 
(O Bispo apresenta ao povo as pessoas escolhidas para o Ministério do Culto e da 

Palavra).  
 
  

INTERROGATÓRIO 
 
Bispo: Quereis assumir a função de proclamar aos vossos irmãos e irmãs a Palavra 
de Deus, com o intuito de evangelizar, de servir a Deus e edificar a Igreja? 
 
Resposta: Quero! 
 
Bispo: Quereis viver mais intensamente da Palavra da vida e conformar a vossa 
existência com esta mesma Palavra, através da oração e da vivência dos 
Sacramentos? 
 
Resposta: Quero! 
 
Bispo: Quereis exercer esse Ministério com piedade e amor à Palavra de Deus? 
 
Resposta: Quero! 
 
Bispo:  Deus, que vos inspirou este bom propósito, vos conduza sempre mais à 
perfeição. 
 

BÊNÇÃO 
  
 
Bispo: O Deus Todo-Poderoso, fonte da vida e da graça, vos abençoe na função de 
celebrar a Palavra de Deus, para que, pela fiel observância e ensinamento da Palavra 
da Vida aos vossos irmãos e irmãs, mereçais participar do convívio celeste e gozar da 
eterna alegria. P.N.S.J.C... Amém! 
 
 
 
 
 



 
 
 
Renovação Ministérios 
 
5.  RENOVAÇÃO DO MANDATO (MINISTRO DA COMUNHÃO) 
 
Diácono: Queiram levantar-se os que irão renovar o Ministério da Comunhão... 
BISPO: Apresenta ao Povo os que renovarão seu Ministério... 
Ministros/as: Nós, Ministros Extraordinários da Comunhão, queremos renovar o 
compromisso de distribuir aos nossos irmãos e irmãs na fé o Corpo do Senhor, com o 
intuito de melhor servirmos a Deus e ajudar a edificar a Igreja. 
Queremos viver mais intensamente do mesmo Pão da Vida e conformar a nossa vida 
ao sacrifício de Cristo. 
Queremos dedicar o máximo cuidado e reverência na administração da Sagrada 
Eucaristia. Amém! 
 
Bispo:  Deus, que vos inspirou este bom propósito, vos conduza sempre mais à perfeição. 

 
 
6. RENOVAÇÃO DE MANDATO  (MINISTRO DAS EXÉQUIAS) 
 
Diácono: Queiram levantar-se os que irão renovar o Ministério das Exéquias.... 
BISPO: Apresenta ao Povo os que renovarão seu Ministério... 
Ministros/as: Nós, Ministros Extraordinários das Exéquias, queremos renovar o 
ministério das Exéquias, haurindo da Palavra de Deus, da Oração e dos Sacramentos, 
a força necessária para levar esperança e consolação aos que delas necessitarem. 
Amém. 
 
Bispo: Deus, que vos inspirou este bom propósito, vos conduza sempre mais à perfeição. 

 
7. RENOVAÇÃO DE MANDATO  (MINISTRO DO CULTO E DA PALAVRA) 
 
Diácono: Queiram levantar-se os que irão renovar o Ministério do Culto e da 
Palavra... 
BISPO: Apresenta ao Povo os que renovarão seu Ministério... 
Ministros/as: Nós, Ministros Extraordinários do Culto e da Palavra, queremos 
renovar o compromisso de exercer o nosso Ministério, com o intuito de melhor 
servirmos a Deus e à Igreja de Cristo. 
Queremos haurir da Palavra de Deus, da oração e dos Sacramentos, a força 
necessária para cumprirmos  fielmente a missão recebida. 
Bispo:  Deus, que vos inspirou este bom propósito, vos conduza sempre mais à perfeição. 
 
 
8. RENOVAÇÃO DE MANDATO  (MINISTRO DA BÊNÇÃO) 
 
Diácono: Queiram levantar-se os que irão renovar o Ministério da Bênção... 
BISPO: Apresenta ao Povo os que renovarão seu Ministério... 
Ministros/as: Nós, Ministros Extraordinários da Bênção, queremos renovar o 
compromisso de celebrar a bênção de Deus, segundo o rito previsto, prometendo 
estar disponíveis para as pessoas que pedirem a bênção de Deus. Amém. 
 
Bispo: Deus, que vos inspirou este bom propósito, vos conduza sempre mais à perfeição. 
  


