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Querida família, é com imensa alegria que vos recebemos para 

juntos darmos início a esse caminho de formação. 

Todos somos povo de Deus. O batismo é chave que 

nos introduz e nos convida a sermos parte viva da 

Igreja, é desta preparação inicial que a vida assume 

novos sentidos. Depois de termos entrado na 

comunidade, devemos, cada um, descobrir o que o Senhor espera de nós.  

Este subsídio serve para auxiliar vocês pais e padrinhos durante 

nossos encontros de formação que acontecerão de maneira remota via o 

nosso Canal no YouTube Paróquia TV e Facebook Paróquia Nossa 

Senhora da Conceição, o dia e horário dos encontros seguem em anexo 

na tabela logo abaixo. A frequência de vocês nos encontros será 

acompanhada através do nosso chat e os catequistas responsáveis por 

cada comunidade estarão sempre acompanhando as famílias pelo 

Whatzapp ou ligações. 

Um feliz itinerário catequético e contamos com sua participação 

ativa e cheia de fé. Que Nossa Senhora da Conceição interceda por cada 

um de nós e nossas famílias junto a Deus Pai.  

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DA CATEQUESE BATISMAL 

PAIS E PADRINHOS DAS CRIANÇAS DE 0 A 7 ANOS 



 

2 

 

ORDEM DOS 

ENCONTROS 

 

DATA 

 

HORÁRIO 

 

TEMA 

1º ENCONTRO 04/07  15 horas Celebração de 

Acolhida 

 

2º ENCONTRO 

11/07 15 horas O Batismo e seus 

efeitos e a 

comunidade cristã 

CELEBRAÇÃO DA 

ÁGUA 

18/07 15 horas Celebração da Água 

Viva 

3º ENCONTRO 25/07 15 horas Batizar e educar na fé 

 

 

Lembramos que esses dias e horários poderão ser mudados de 

acordo com as orientações dos decretos estabelecidos pelo Governo 

do Estado do Ceará, do Município de Pacajus e da Cúria 

Metropolitana de Fortaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

O BATISMO 

 

Catequista: Sejamos todos bem vindos a este encontro de acolhida e 

discernimento de fé. Em clima de acolhimento e oração cantemos a 

Trindade Santa. Em nome do Pai... 

 

"O santo Batismo é o fundamento de toda a vida cristã, o pórtico da vida 

no Espírito e a porta que dá acesso aos outros sacramentos. Pelo Batismo 

somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus: tornamo-

nos membros de Cristo e somos incorporados na Igreja e tornados 

participantes na sua missão. O Batismo pode definir-se como o 

sacramento da regeneração pela água e pela Palavra" (Catecismo da 

Igreja Católica, 1213). Portanto, queridos irmãos e irmãs, por ser um 

acontecimento importante na nossa vida cristã importa preparar esta festa 

com o maior cuidado e dedicação, vivendo este momento com a 

consciência de que se trata de uma oportunidade privilegiada de encontro 

com Deus. 

 

Canto:  

Eis-me aqui Senhor! Eis-me aqui Senhor! Pra fazer Tua Vontade pra 

viver do Teu Amor. Pra fazer Tua Vontade pra viver do Teu amor. Eis-

me aqui Senhor! 

1. O Senhor é o Pastor que me conduz. Por 

caminhos nunca vistos me enviou. Sou chamado a 

ser fermento sal e luz. E por isso respondi: aqui 

estou!  

2. Ele pôs em minha boca uma canção. Me ungiu 

como profeta e trovador. Da história e da vida do 

meu povo, e por isso respondi: aqui estou! 

PRIMEIRO ENCONTRO - ACOLHIDA  
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3. Ponho a minha confiança no Senhor. Da esperança sou chamado a ser 

sinal. Seu ouvido se inclinou ao meu clamor. E por isso respondi: aqui 

estou. 

 

Leitor 1: O Batismo representa o primeiro dos sete sacramentos da Igreja 

Católica e é considerado como um rito de passagem. Ele significa a 

bênção divina quando a criança inicia a sua fé e vida cristã, tornando-se 

um discípulo de Cristo e abrindo seu caminho para a salvação. 

 

Todos: Tornou-se bem tradicional no Brasil – que é um dos países mais 

católicos do mundo – e representa também um momento de 

comemoração, unindo amigos e familiares. 

 

OS PRINCIPAIS ELEMENTOS DO BATISMO NA IGREJA 

CATÓLICA 

 

Catequista: A celebração do Batismo na Igreja Católica possui em sua 

cerimônia diversos elementos. Vamos agora acolher em nosso meio esses 

símbolos que são para nós elementos de fé. 

 

ÁGUA SAGRADA E ÓLEO 

(Entra uma pessoa da comunidade trazendo uma bacia com água e outra 

um recipiente com óleo enquanto se canta)  

 

Canto: És Água Viva, És Vida Nova 

1. Eu te peço desta água que tu tens, és água viva 

meu Senhor! Tenho sede, tenho fome de amor, e 

acredito nesta fonte de onde vens. Vens de deus, 

estás em Deus, também é Deus. E Deus contigo 

faz um só, eu, porém, que vim da terra e volto ao 

pó, quero viver eternamente ao lado Teu. 
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És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez, 

me fazes renascer, me fazes reviver, eu quero água desta 

fonte de onde vens! (bis) 

 

Leitor 2: O batismo inicia-se quando a criança é levada até 

a pia batismal. Com uma jarra, o padre derrama água 

sagrada na cabeça do batizando, dizendo as preces do 

batismo. O gesto representa vida nova e é a confirmação de que a criança 

está batizada. Em algumas igrejas, o padre usa óleo catecúmeno no peito 

do batizando, pedindo que a força de Cristo penetre em sua vida. 

 

VELA 

(Nesse momento acende-se o Círio Pascal) 

 

A nós descei Divina Luz, a nós descei Divina Luz. Em nossas almas 

acendei o amor, o amor de Jesus. O amor, o amor de 

Jesus.  

 

Leitor 3: A vela simboliza Cristo como a Luz do Mundo. 

Durante a cerimônia, os padrinhos ou os pais carregam o 

batizando em seus braços e ele recebe simbolicamente a 

vela acesa do Círio Pascal de seu padrinho. 

 

ROUPA BRANCA 

 

Leitor 1: Geralmente, o batizando usa roupas brancas, simbolizando 

pureza. Em alguns casos, o mandrião – que é uma veste tradicional de 

batismo, passada de geração para geração – também é utilizado. Além 

disso, as vestes também podem ser escolhidas.  
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O PAPEL DOS PADRINHOS PARA O BATISMO NA IGREJA 

CATÓLICA 

 

Catequista: Os padrinhos assumem a tarefa de garantir que o batizando 

siga a doutrina cristã a partir do momento em que o batismo é 

concretizado. Eles são responsáveis por continuar os estudos do 

catolicismo na vida da criança até ela atingir a idade adulta.  

 

Leitor 2: 

➢ Os padrinhos são responsáveis, perante a Igreja, pela garantia da 

educação cristã do novo batizado. Importa que a sua escolha não 

se baseie apenas na relação afetiva com os pais e a criança; 

principalmente deve ser ponderada a sua idoneidade como 

cristãos. 

➢ 2. Cada criança pode ter um padrinho, uma madrinha ou um 

padrinho e uma madrinha (Cân. 873). 

➢ 3. Os padrinhos devem ter a iniciação cristã completa, isto é, o 

Batismo, a 1ª Comunhão e o Crisma (Cân 874) e idade igual ou 

superior a 16 anos. 

➢ 4. Os padrinhos devem ter prática cristã (Cân 874). Se casados, é 

necessário que o sejam catolicamente; se solteiros ou viúvos, é 

necessário que vivam como tal (Cân 874 § 3º).  

➢ 5. Não podem assumir a missão de padrinho pessoas casadas 

apenas civilmente, a viver em “união de facto” ou em “segundo 

casamento” tendo um casamento católico válido anterior. 

 

Catequista: Pelo Batismo somos chamados à santidade, assim como 

Jesus é Santo. 

. 

Canto: Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar, por isso meu 

coração, se abre para escutar... (2x) 
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

(Lc 3, 15-16.21-22) 

 

Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam 

no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a 

todos: "Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do 

que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. 

Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo". Quando todo o povo 

estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E, enquanto 

rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma 

visível, como pomba. E do céu veio uma voz: "Tu és o meu Filho 

amado, em ti ponho o meu bem-querer". 

 

Catequista: Em resposta ao amor de Deus derramado em nós digamos 

três vezes «sim»  

 

Todos:  

❖ "Sim" ao Deus vivo, isto é, a um Deus criador, a uma razão 

criadora que dá sentido à criação e à nossa vida;  

❖ "Sim" a Cristo, ou seja, a um Deus que não permaneceu 

escondido, mas que tem um nome, que tem palavras, corpo e 

sangue; a um Deus concreto que nos dá a vida e nos mostra o 

caminho da vida;  

❖ "Sim" à comunhão da Igreja, na qual Cristo é o Deus vivo, que 

entra no nosso tempo, entra na nossa profissão, entra na vida de 

todos os dias. 

 

Oração: Senhor ajude-nos a viver num processo de transformação 

contínua, através de atitudes e gestos concretos: respeitando a natureza, 
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sendo construtores da Paz e de um mundo mais humano, solidário e 

fraterno. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 
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O BATISMO, SEUS EFEITOS E A COMUNIDADE CRISTÃ 

 

Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, 

Deus aí está. 

 

Catequista – Muitas vezes, buscamos o sacramento 

querendo apenas o seu efeito. Porém, o sacramento não 

produz mágica. Toda criança batizada é marcada com o 

selo do Batismo para sempre. Deus concede a sua graça 

sem depender da resposta humana. No entanto, o sacramento somente 

produzirá seus frutos, será eficaz, se a criança se abrir à graça divina ao 

longo de sua existência segundo o caminho do Evangelho. 

 

Canto: Batiza-me Senhor com teu Espírito (3x), batiza-me, batiza-me, 

batiza-me, Senhor. E deixa-me sentir teu fogo de amor, aqui no coração 

Senhor (bis).  

(Enquanto se canta uma pessoa ascende o Círio ou uma vela) 

 

Canto – Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

 

O BATISMO DE CRIANÇAS 

 

Homens – Atualmente, parece bem demonstrado que a comunidade 

judeu-cristã primitiva, bem como as Igrejas que se 

formaram depois da pregação de Paulo e a de seus 

colaboradores, praticaram o Batismo dos filhos e 

pais cristãos, tanto as crianças que haviam nascido 

por ocasião do batismo de seus pais como as que 

SEGUNDO ENCONTRO  
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nasciam posteriormente. Batismo de adultos e batismo de crianças 

conviviam normalmente na prática da Igreja primitiva. 

 

FILIAÇÃO DIVINA 

Mulheres – No caso das crianças, mesmo sem possuir pecados pessoais, 

têm o pecado original, próprio de todo ser humano: quem nasce em uma 

família pobre, nasce pobre; todos somos filhos da natureza humana, 

espiritualmente pobre, devido ao pecado de nossos primeiros pais-Adão 

e Eva. O nosso pai é o Adão que nos gerou...  

 

T – Essa graça do perdão nos torna filhos e filhas adotivos de Deus! Esse 

é o nosso grande título! Não há outro maior na terra! O Batismo nos 

concede o Espírito e nos permite participarmos da vida divina. A pessoa 

batizada recebe os dons do Espírito Santo: Fortaleza, Sabedoria, Ciência, 

Conselho, Entendimento, Piedade e Temor de Deus! 

 

Rezemos: Senhor, não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou 

uma grande ideia, mas pelo encontro com um acontecimento, com um 

Pessoa, que dá novo horizonte à vida, Jesus Cristo. Ajuda-nos a não só a 

aprender, mas também a deixar-nos envolver pelo clima de mistério e 

pelo Teu imenso amor. 

 

Refrão: A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas 

acendei o amor, o amor de Jesus. 

 

Catequista – No batismo, recebemos o Espírito Santo, somos morada de 

Deus. O Pai nos reconhece como filhos porque o Espírito do Filho habita 

e age em nós. Por isso, o cristão é revestido da mais alta dignidade; sua 

vida transcorre como culto em espírito e verdade, e suas ações glorificam 

o Pai no dia-a-dia. Ali, o fiel passa a fazer parte da Igreja, Corpo místico 
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de Cristo, do qual este último é a cabeça, e nós os membros (cf 1 Cor 

12,27;Ef 1,22-23). 

 

Homens – Nossa pertença, pelo batismo em Cristo, faz com que cada 

cristão assuma como missão pessoal aquela de Cristo: salvar o mundo, 

isto é, combater o egoísmo, o ódio, com o amor de entrega e sem 

interesse.   

 

Mulheres – Pelo Batismo, recebemos o tesouro do Reino, somos 

cidadãos dele, herdeiros das bem-aventuranças, do mandamento maior: 

“Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei” (Jo. 13,34). 

  

T – A vida nova conquistada é a terra prometida que usufruímos já neste 

mundo.  Antecipamos, assim, a vida eterna, pois desfrutamos a condição 

de filhos e de herdeiros do Reino. 

 

Rezemos: Senhor, queremos ser bons discípulos de Teu Filho Jesus 

Cristo, aproximando-nos de seus servos, buscando os seus servos e 

praticando com eles as coisas divinas. 

 

Canto: O importante é amar, como Cristo amou e nos ensinou o 

verdadeiro amor. (bis) Por isso eu vou amar, vou amar, vou amar, vou 

amar, vou amar como Cristo amou. 

 

A VIDA NOVA 

 

Homens – Pelo Batismo, participamos do 

sacerdócio de Cristo, realizamos a sua Páscoa em 

nossa vida.  Dessa forma, completamos em nossa 

carne o que falta à paixão de Cristo, em favor do 

seu Corpo, que é a Igreja (cf. Col. 1,24); porque, 
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se somos Corpo de Cristo, é natural que também vivamos sua Páscoa 

como condição para a vida eterna. Jesus nos alerta: “Quem quiser salvar 

sua vida, vai perdê-la; mas quem perder a sua vida por causa de mim e do 

Evangelho, vai salvá-la” (Mc 8.35), do mesmo jeito que “o Filho do 

Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em 

resgate por muitos” (Mt. 20,28). 

 

Mulheres – Todo batizado participa da comunidade dos santos, quer 

dizer, do reino da graça de Deus, onde não há pecado. O Batismo, 

enquanto vida nova em Cristo nos faz participantes da salvação em 

Cristo.  Essa vida nova nos faz romper com o pecado, lutar contra ele e 

viver de acordo com Cristo, no seguimento e no testemunho do Reino. A 

graça do Batismo nos leva a seguir os mesmos passos de Jesus, ou seja, 

trazer para a nossa vida o Evangelho de salvação. 

 

T– A partir desse sacramento inicial, a pessoa passa para o discipulado, 

isto é, “está à escuta obediente de Jesus de manhã à noite”. O discípulo 

comunga da vida de Jesus, e, portanto, de sua filiação com o Pai e de sua 

relação amorosa com o Espírito Santo, de sua missão salvadora. O 

discípulo, ao mesmo tempo em que convive com Jesus, convive com 

outros discípulos dele, formando comunidade e, ainda, partilha de missão 

de Jesus. 

 

Rezemos: Ó Pai, cheio de ternura, que o Filho que, com o poder do 

Espírito, nos revelou na plenitude dos tempos, continue em cada instante, 

a tua obra de criação.   É missão de todos nós, Deus chama quer ouvir a 

tua voz. (Bis)  
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DA CRIAÇÃO À REDENÇÃO 

Catequista – É muito comum ouvirmos esta pergunta: se já sou criatura 

de Deus, por que devo ser batizado? Na história da 

salvação, isto é, no diálogo de Deus com a 

humanidade, distinguimos três planos ou etapas:  

 

Leitor 1 – A criação. Deus cria tudo o que existe 

e, principalmente, cria o ser humano à sua imagem e semelhança, porque 

sopra sobre ele o seu hálito de vida, o seu Espírito.  

 

Leitor 2 – A redenção.  Deus continua o diálogo de salvação com a 

humanidade e estabelece uma aliança primeiramente com Abraão, depois 

com Moisés. Esta aliança, tantas vezes rompida pelo povo e seus 

dirigentes,  leva  os  profetas  a  anunciarem  uma  aliança  mais perfeita,  

selada pelo Messias.  

 

Leitor 3 – O juízo final. Jesus Cristo se acha sentado à direita do Pai e 

virá no fim dos tempos para julgar vivos e mortos e dar a recompensa aos 

bons. A Igreja gloriosa, com a multidão dos santos que lavaram suas 

vestes nas águas do Cordeiro, já é uma realidade. 

 

Canto – Batiza-me Senhor com teu Espírito (3x), batiza-me, batiza-me, 

batiza-me, Senhor. E deixa-me sentir teu fogo de amor, aqui no coração 

Senhor (bis).  

 

A UNIDADE DA INICIAÇÃO CRISTÃ 

 

Homens – Todos os sacramentos, por sua vez, configuram o candidato à 

Páscoa de Cristo. O Batismo é sua primeira participação. A Confirmação 

é o sacramento da dimensão pentecostal da Páscoa do Senhor e, como tal, 

configura o batizado em Cristo segundo o dom de seu Espírito pascal. A 
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Penitência renova a graça batismal perdida pelo pecado. A Penitência é 

um acontecimento salvífico, pascal, uma manifestação eclesial 

privilegiada da presença misteriosa da Páscoa de Cristo. 

 

Mulheres – A conversão é um elemento central da vida cristã. A 

expressão eclesial mais excelente da conversão cristã é o sacramento da 

Reconciliação, a confissão. A força do Espírito comunica a graça do 

perdão e nos orienta a prosseguir rumo ao mistério de Cristo.  

 

T – O Batismo e a Confirmação realizam uma vez apenas a configuração 

no mistério da Páscoa e permanecem para sempre na vida dos filhos de 

Deus. Já a Eucaristia, que é o máximo da configuração a Cristo, é sempre 

a participação repetida de toda a comunidade no Mistério Pascal e 

incorporação na Igreja, cada vez mais perfeita e total. 

 

Rezemos: Que o Pai e o Espírito, amando-se entre si, recriem em nós a 

Palavra eterna, transformando-nos em Cristos vivos que anunciem a 

palavra viva a quem está morrendo de sede e de fome de salvação. 

 

Canto – Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado de amor e 

responder. Na alegria te quero servir, e anunciar o teu reino de amor. 

E pelo mundo eu vou. Cantando o teu amor. Pois disponível estou para 

servir-te, Senhor. 
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CELEBRAÇÃO DA ÁGUA VIVA! 

Refrão meditativo: Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, 

Deus aí está. 

(Enquanto se entoa o cântico trazer a vela maior, 

a cruz, e a Bíblia.). 

MOTIVAÇÃO INICIAL: 

Catequista – Caríssimos, os sacramentos são 

dons espirituais, não perceptíveis aos sentidos. 

Deus os uniu a um sinal determinado para que saibamos que estão sendo 

concedidos. O ser humano se comunica por sinais como os de trânsito, de 

perigo, de afeto, de dor, etc. Os sacramentos são sinais que transmitem a 

graça de Deus. Por meio de palavras e gestos. Aquele que é batizado vê 

algo mais que uma pia com água, um sacerdote, pois passa a ver com os 

olhos da fé. Hoje, nesta celebração veremos que o simbolismo da água é 

de importância fundamental para se compreender o significado do 

Batismo.  

 

Canto de Entrada – És água viva 

Eu te peço desta água que tu tens / És água viva meu Senhor / Tenho sede, 

tenho fome de amor / E acredito desta fonte de onde vens. 

Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus / e Deus contigo faz um 

só / Eu, porém, que vim da Terra e volto ao pó / quero viver eternamente 

ao lado Teu. 

És água viva, És vida nova e / todo dia me batizas outras vez / Me 

fazes renascer, me fazes reviver / e quero água desta fonte de onde 

vens.  

 

TERCEIRO ENCONTRO  
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Catequista – SAUDAÇÃO: EM NOME DO PAI... 

A Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 

Espírito Santo estejam convosco! 

T – Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 

Memória: Os participantes fazem memórias de situações que envolvem 

a água (seca, enchentes, racionamentos, desperdícios, poluição, etc.).  

Oração 

Dir. Senhor, vós que sois a fonte de água viva que jorra para a eternidade, 

dai-nos sempre a irmã água que revigora nossos corpos, reverdece a 

natureza e traz vida em toda parte, Fazei que sempre encontremos em vós 

a verdadeira fonte que mata nossa sede de justiça e solidariedade. Livrai-

nos do flagelo das enchentes e das secas, Vós que sois Deus com o Pai e 

o Espírito Santo. 

T – Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

PRIMEIRA LEITURA BÍBLICA: EX 17,3-7 

SALMO 62(63) – A MINH'ALMA TEM SEDE DE VÓS. 

EVANGELHO: JO 7, 37B-39 A 

Breve reflexão e partilha  

 

LITURGIA DA ÁGUA 

 

Lado 1 - No jardim do mundo 

encontramos rios cruzando a terra. Toda a 

criação está plena de água (Gn 1,2). 

 

T – Pelo Batismo somos gerados para 

Deus. 
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Lado 2 – Das águas do útero materno, nasce uma vida. Das águas do 

Batismo nasce uma vida nova para Deus e para a Igreja. 

 

T – Pelo Batismo somos gerados para Deus. 

Lado 1 – Assim como nosso primeiro nascimento se operou na água, da 

mesma forma da água batismal se dá o novo nascimento pelo Espírito 

Santo. 

 

T – Pelo Batismo somos gerados para Deus. 

 

Lado 2 – A fé nos conduz aos pés da cruz, plantada no chão para 

contemplar o homem nela cravado, sangrando água. 

 

T – Pelo Batismo somos gerados para Deus. 

 

Lado 1 – O Batismo é a marca, o selo da nossa pertença total ao Deus da 

vida, em profunda comunhão com Cristo morto e ressuscitado, pela força 

do Espírito Santo. 

 

T – Pelo Batismo somos gerados para Deus. 

 

ORAÇÃO DE LOUVOR AO REDOR DA ÁGUA. 

 

CATEQUISTA – Ó Deus, nosso Pai, quantas vezes ao longo da história 

da salvação vós vos servistes da água para nos dar a conhecer a graça do 

Batismo! Já no princípio do mundo vosso Espírito pairava sobre as águas 

que, por ele fecundadas, conceberam a vida. 

 

T – O Senhor fez por nós maravilhas, Santo é o seu nome. 
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L1 – Quando as águas do dilúvio inundaram a terra, vós a purificastes de 

toda a maldade e fizestes surgir uma nova humanidade. 

 

T – O Senhor fez por nós maravilhas, Santo é o seu nome! 

L2 – Quando o povo de Israel saiu do Egito, vós abristes um caminho por 

entre águas para que ele atravessasse o mar Vermelho a pé enxuto. Livre 

da escravidão, Israel já anunciava de longe, o povo que haveria de nascer 

das águas do Batismo. 

 

T – O Senhor fez por nós maravilhas, Santo é o seu nome! 

 

L3 – Quando Jesus foi batizado nas águas do rio 

Jordão, os céus se abriram. O Espírito Santo desceu 

sobre vosso Filho e vós declarastes todo o vosso 

amor para com ele. 

 

T – O Senhor fez por nós maravilhas, Santo é o 

seu nome! 

 

L4 – Quando Jesus foi pregado na cruz, seu coração foi traspassado pela 

lança do soldado, e do lado aberto fez jorrar a água e o sangue, os 

sacramentos da Igreja. 

 

T – O Senhor fez por nós maravilhas, Santo é o seu nome! 

 

L 6 – Renovai, ó Pai, a graça do batismo em todos 

aqueles que professam a fé pela água e pelo 

Espírito, para que alcancem a vida eterna. Por 

Cristo, nosso Senhor! 

 

T – Amém 
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(Com calma e em clima de oração, as pessoas se aproximam da água, 

molham as mãos e traçam o sinal-da-cruz.). 

 

FONTE DE ÁGUA VIVA 

 

Canto – Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas 

antigas, já se passaram, somos nascidos de novo. 

 

PARTILHA DOS SENTIMENTOS 

 

Catequista – O que vimos? O que sentimos? Qual o seu significado para 

nós? Qual é o nosso compromisso? 

 

BÊNÇÃO FINAL 

 

Catequista: 

_ Deus da vida, criador e libertador da escravidão do _ Egito, comunica-

nos o vosso Espírito Santo no sinal da água. 

T – Amém. 

_ Deus Filho, redentor do mundo, que nos fizeste renascer da água e do 

Espírito, concedei-nos a graça de uma vida nova. 

T – Amém. 

_Deus Espírito Santo, santificador da natureza e da humanidade, conduzi-

nos por caminhos de esperança, de solidariedade e justiça. 

T – Amém. 

 

Abençoai-nos o Deus todo-poderoso... 

Vamos em paz, bendigamos ao Senhor que nos reuniu como irmãos. 

T – Graças a Deus!  
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BATIZAR E EDUCAR NA FÉ 

Canto:  

Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, (3x). Batiza-me, 

batiza-me, Senhor! 

E deixa-me sentir teu fogo de amor. Aqui no coração, 

Senhor. (2x) 

 

D - Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

 

Catequista – Queridos irmãos e irmãs, o sacramento do Batismo, necessário 

para a salvação (cf. João 3,3), nos inicia na vida cristã. A palavra “Batismo”, em 

sua raiz grega, indica “imersão na água”: desaparecer na água, morrer com 

Cristo, para ressurgir com ele para a vida nova; é um renascimento, novo 

nascimento! 

 

T - Vem, oh água viva, oh água pura. Fecundar meu coração! Vem, oh água 

viva, oh água pura.  Transformar meu coração. (Cantado) 

 

Leitor 1 – O principal efeito do Batismo é permitir a quem o recebe participar 

da Páscoa de Cristo e ser enxertado nela. O sinal de emergir três vezes recorda 

em nome de quem somos adquiridos como filhos, nos tornamos participantes da 

trinitária família divina. 

 

Catequista – E quais outras graças recebemos no banho batismal?  

 

Leitor 2 – A purificação de todos os pecados. No caso das crianças, mesmo sem 

possuir pecados pessoais, têm o pecado original, próprio de todo ser humano: 

quem nasce em uma família pobre, nasce pobre; todos somos filhos da natureza 

humana, espiritualmente pobre, devido ao pecado de nossos primeiros pais.  

QUARTO ENCONTRO  
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T - Essa graça do perdão nos torna filhos adotivos de Deus! Esse é o nosso 

grande título. Não há outro maior na terra! 

 

Catequista – No Batismo recebemos o Espírito Santo, somos morada de Deus; 

recebemos os dons do Espírito Santo: Fortaleza, Sabedoria, Ciência, Conselho, 

entendimento, Piedade, Temor de Deus. O Pai nos reconhece como filhos 

porque o Espírito do Filho habita e age em nós.  

 

Leitor 3 – Por isso, o cristão é revestido da mais alta dignidade; sua vida 

transcorre como culto em espírito e em verdade, e suas ações glorificam o Pai 

no dia a dia. Ali, passa a fazer parte da Igreja, corpo místico de Cristo, do qual 

ele é a cabeça e nós os membros. 

 

T– Por isso também as crianças podem ser batizadas, visto que é Deus quem 

age. Sirva de exemplo a vacina: faz efeito por si mesma, sem que a criança 

entenda o que está recebendo. 

 

Catequista – A criança também deverá ser crismada. Os sinais da Crisma ou 

Confirmação são a imposição das mãos e a unção com o óleo do Crisma. Por 

esses sinais o fiel é revestido do Espírito Santo com seus dons divinos e 

celestiais para viver a missão de Cristo neste mundo. A unção com o óleo do 

Crisma configura o batizado mais perfeitamente a Cristo e confirma as graças 

concedidas no Batismo. 

 

Leitor 4 – A Eucaristia coroa a iniciação cristã. Depois de a criança ter sido 

batizada, a mãe dirige-se ao altar com ela nos braços 

para apresentá-la ao Senhor. O Batismo se cumpre na 

Eucaristia. Participamos pela primeira vez da Páscoa 

de Cristo no Batismo e recebemos todos os dons de 

Deus. 

 

T – Agora temos a vida inteira para viver na condição de filhos de Deus e darmos 

nossa reposta de valorização aos dons recebidos. Isso acontece quando vivemos 

para servir. 
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Catequista – Em cada Eucaristia que celebramos, oferecemos nossa vida em 

Cristo, como oferta agradável, e assim, pouco a pouco, a transformação de nosso 

espírito no Batismo corresponderá a de nossa vida cotidiana em Cristo. 

 

Leitor 1 – Daqui nasce a responsabilidade de os pais e padrinhos darem o 

testemunho de vida cristã e educarem a criança na fé e achegar-se à mesa do 

banquete da Eucaristia. A educação na fé é tão importante para a criança 

batizada que a Igreja exige padrinhos, quais outros pais na fé que assumem o 

compromisso de ajudar os pais na fé que assumem o compromisso de ajudar os 

pais a educar espiritualmente o (a) afilhado (a). 

 

COMPROMISSO DE FÉ 

 

CATEQUISTA – É função dos pais e padrinhos assumirem a educação na fé 

da criança, batizada antes do uso da razão. Ao solicitar o Batismo para os seus 

filhos, pais e familiares serão os primeiros a se perguntarem sobre a própria 

vivência de fé. Esta acontece primeiramente pela formação do reto caráter com 

relação aos valores que norteiam a vida cidadã. 

 

Leitor 2 – Na família acontece uma educação cristã mais testemunhada que 

ensinada, mais criadora de hábitos cristãos do que a catequese organizada. 

Porém, o diálogo aberto sobre os conteúdos da fé cristã ensinada ela comunidade 

e sua relação com a vida familiar deverá buscar sempre a união entre fé e a 

educação da criança. 

 

T – As atitudes religiosas praticadas em casa são as que mais calam fundo no 

coração daquele que se desenvolve num “clima familiar propício de diálogo, de 

perdão, de solidariedade, de oração familiar e de participação na comunidade 

que envolve a criança desde o ventre materno”. 

Pais – Ver um pai rezar, uma mãe que convoca a família para a oração, ou, 

então, certas práticas características das famílias, como devoção a algum santo, 

missa dominical na paróquia, são as recordações que mais incentivam uma 

criança a desenvolver uma vida de fé. 
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Catequista – Talvez seja hora de retomar alguns costumes que distingue a 

família cristã:  

 

Padrinhos – Orar antes das refeições: Quando for possível, reunir a família ao 

redor da mesa para agradecer ao Pai pelos dons recebidos e pelo trabalho 

realizado. A mesa da família é continuação da mesa eucarística, a grande oração 

presidencial de uma alcança à oração, o diálogo, a amizade e o perdão que serve 

na outra. 

 

Catequista – A participação em um Batismo é uma oportunidade para 

agradecer a Deus por termos recebido esse sacramento e para renovar nosso 

compromisso com Jesus Cristo, do qual devemos ser discípulos missionários. 

Confiantes em Deus, peçamos Sua benção sobre nossas famílias. 

 

T – Abençoa Senhor as famílias, amém! Abençoa Senhor, a minha também! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

 

MINHA PEDAGOGIA 

POEMA DE DOM HELDER CÂMARA 

 

Não ensines a teu filho que as estrelas 

Não são do tamanho que parecem ter: 

Maiores do que a terra! 

São lâmpadas que os anjos acendem todos os dias 

Assim que o sol começa a escurecer... 

 

Não diga a teu filho 

Que as asas dos anjos 

Só existem na imaginação 

Já vi meu anjo em sonho e posso jurar 

Que ele tem asas claras 

Que até parecem feitas de luz. 

 

Não encha a cabeça do teu filho 

Ensinando-lhe hipóteses precárias 

Que amanhã de nada servirão. 

 

Povoa de beleza 

O olhar inocente do teu filho. 

Dá-lhe uma provisão de bondade 

Que chegue para a marcha da vida. 

Infundi-lhe na alma o amor de Deus 

E tudo mais por acréscimo ele terá. 
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