Preparai o meu Baptismo

I. RAZÕES PARA O BAPTISMO

Razões que não valem ...
• Porque toda a gente faz isso... (hábito)
• Porque é um costume de família e não quereis ir
contra... (tradição)
• Porque é necessário que ao menino/a não lhe falte
nada... (obrigação)
• Porque temos medo que algo de mal lhe aconteça…
(medo e superstição)...
• Porque não queremos ser criticados por não o fazer...
(questão social);
• Porque queremos fazer uma festa;

Se estas são as vossas razões... Pensai bem.
Talvez não devais baptizar o/a vosso/a filho/a

Razões que valem...
(Porque quereis baptizar o vosso filho?)
• Porque sois crentes e quereis transmitir-lhe a
vossa fé...
• Porque viveis como cristãos e quereis para eles o
mesmo estilo de vida...
• Porque vos sentis membros da Igreja e quereis
introduzi-los nesta família...
• Porque amais a Deus e quereis que ele também
o ame...
• Porque vos considerais filhos de Deus e quereis
que ele o seja também...

II. MERGULHEMOS NO MISTÉRIO DO BAPTISMO…

Que significa o Baptismo?
O BAPTISMO É
UMA GRAÇA DE DEUS

• Porque nos faz filhos de
Deus;
• Porque nos une a Jesus
Cristo;
• Porque nos comunica
uma vida nova;
• Porque nos torna
membros da Igreja.

O BAPTISMO É UM
COMPROMISSO DO
HOMEM
• Que afecta as crianças…
• Dá uma grande
responsabilidade aos
pais… que o pedem!
• Exige a colaboração dos
padrinhos!
• Exige a responsabilidade
de toda a comunidade
cristã!

1. O Baptismo torna-nos filhos
predilectos de Deus Pai
• Deus procura tornar o homem
participante da sua própria vida.
• Pelo Baptismo esta participação
torna-se real, converte-se em
participação eficaz.
• Esta participação é imerecida e
gratuita
porque
se
deve
exclusivamente à iniciativa de
Deus e não aos méritos humanos.
• Por esta vida, o baptizado tem
algo de Deus nele: tem o Seu
Espírito, que lhe permite chamar a
Deus, Pai.

FUNDAMENTO BÍBLICO

“Recebestes o espírito de filhos
adoptivos
que
nos
faz
exclamar: «Abba», Pai! O
mesmo Espírito se une ao nosso
espírito para dar testemunho de
que somos filhos de Deus e se
somos
filhos,
também
herdeiros”.
Epístola aos Romanos 8, 15-17

2. O Baptismo faz-nos
participantes de Cristo: “cristãos”
Ser baptizado significa então:

• Mergulhar com Cristo neste
mistério
de
Morte
e
Ressurreição; o baptismo é a
nossa primeira Páscoa.
• Comprometer-se com Ele neste
processo de morte e ressurreição;
viver em páscoa permanente…
• Tomar parte da sua vida ou ser
enxertado em Cristo.

• Viver uma Vida nova.

FUNDAMENTO BÍBLICO

Todos Vós, que fostes baptizados
em Cristo, fostes revestidos de
Cristo! (Gal.3,27)
Sepultados com Cristo no
baptismo, também com Ele fostes
ressuscitados pela fé que tivestes
no poder de Deus que O
ressuscitou! (Col.2,12-14)

Se ressuscitastes com Cristo,
aspirai às coisas do alto, onde
Cristo está sentado à direita de
Deus. (Col.3,1-11)

3. O Baptismo torna-nos
Templos do Espírito Santo!
FUNDAMENTO BÍBLICO
“Não sabeis que o vosso Corpo é
Templo do Espírito Santo?”
(I Cor.6,19)
“Pois num só Espírito nós fomos
baptizados”! (I Cor.12,13)

Ser “baptizado
na água e no Espírito”
quer dizer participar (d)na vida de
Deus, pela força do Espírito Santo.

4. O Baptismo torna-nos membros
activos da Igreja

Ser baptizado significa:
•

Ser aceite e incorporado na
comunhão da Igreja;

•

Adquirir os mesmos direitos e
obrigações dos seus membros;

•

Pelo Baptismo não começa a
existir a Igreja; é-se recebido
nela, porque a Igreja já existe.
A Igreja é a comunidade dos
baptizados, crentes em Jesus
Cristo. Através da Igreja, a fé
do crente insere-se na fé duma
comunidade.

•

O Baptismo não é nunca um
acto privado e individual entre
o baptizado e Cristo.

•

O crente não se baptiza a si
mesmo: é baptizado na Igreja e
pela Igreja.

FUNDAMENTO BÍBLICO
Formamos um só corpo em Cristo,
mas, individualmente, somos
membros que pertencem
uns aos outros.
(Rom.12,4-5)

“Vós sois o corpo de Cristo
e cada um, pela sua parte,
é um membro”....
(I Cor.12,27)

Em resumo… somos:
•

BAPTIZADOS EM NOME DO PAI E DO FILHO
E DO ESPÍRITO SANTO…

a)
b)
c)

Filhos de Deus, a quem chamamos “Pai”;
Outros “Cristos”, à imagem do Filho Jesus;
Templos do Espírito Santo…

•

ENXERTADOS EM CRISTO… FEITOS CRISTÃOS…

•

ENXERTADOS NO CORPO DE CRISTO (A IGREJA) E
COMPROMETIDOS NA SUA MISSÃO:

a)
b)
c)

Missão profética: Palavra / testemunho
Missão Sacerdotal: oração, celebração, sacramentos…
Missão real: construir um mundo novo segundo os valores do
Reino de Deus…

III. SÍMBOLOS DO BAPTISMO
Como se expressa o Baptismo na celebração?

• O Espírito pairava sobre as águas; (Gén.1,2)
• Água do dilúvio, imagem da purificação
baptismal; (Gén.6)
• A travessia do Mar Vermelho, imagem
do Povo santo dos baptizados
(Ex.14)

• Jesus, baptizado no Rio Jordão;
• Jesus, portador de água viva!

(Mc.1,9-11)

(Jo.4; Jo.7,37-39)

• Sangue e água do lado aberto de Cristo;
(Jo.19,31-35)

• Baptismo pela água e pelo Espírito
(cf. Bênção da Água; Rit. Baptismo ns.117 ss)

…(Mc.1,8)

A ÁGUA
Fecundidade
Purificação
Novidade

A LUZ

• Cristo é a luz do mundo!
“Enquanto estou no mundo, Eu sou a luz do mundo”
(Jo.9,5)

• Símbolo da Fé:
“Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, de
modo que, vendo as vossas boas obras,
glorifiquem o vosso Pai, que está no Céu” (Mt.5,16)

• Símbolo da Ressurreição: O círio pascal

•

Filhos da Luz:

“Vós sois a Luz do Mundo”! (Mt.5,14)
“É que outrora éreis trevas,
mas agora sois luz, no Senhor.
Procedei como filhos da luz!” (Ef.5,8)

UNGIDO – Português
MESSIAS - Hebraico
CRISTO - Grego
 Escolhido
 Consagrado
 Enviado
a)

No exorcismo pré-baptismal:
espírito de fortaleza na luta
contra o mal;

a)

No rito da unção pósbaptismal:

-

Beleza e dignidade de cristãos;

-

Consagração na missão de
Cristo e na missão da Igreja.

-

Aponta para o Sacramento do
Crisma…

ÓLEO:

- unção no peito
(antes do baptismo)

- unção na fronte
(depois do Baptismo)

A VESTE BRANCA
•

Símbolo da vida nova;

•

Símbolo da dignidade e fidelidade do cristão;

“Todos vós que fostes
baptizados em Cristo,
fostes revestidos de Cristo”
(Gal.3,27)
“Quem são estes que vestem túnicas
brancas? São os que as branquearam
no Sangue do Cordeiro”
(Ap.7,13-14)

IV. A CELEBRAÇÃO

Partes da Celebração
I. Acolhimento à porta da Igreja:
a)
b)
c)
d)

O nome: originalidade de cada um no seio da comunidade!
O pedido de Baptismo Que pedis à Igreja: «O Baptismo».
As disposições dos pais e padrinhos: educadores da fé: «Sim, estamos».
O Sinal da Cruz na fronte: sinal e distintivo do ser cristão…

II. Celebração da Palavra de Deus:
a)
b)
c)
d)
e)

Leituras à escolha (variáveis, por isso não estão no guião)
Oração universal: «Ouvi-nos, Senhor».
Invocação dos Santos: «Rogai por nós».
Oração de Exorcismo: «Àmen»
Unção pré-baptismal (no peito) - facultativa

Partes da Celebração
III. Celebração do Baptismo
1.
2.
3.
4.

Bênção da Água (em princípio é feita na Vigília Pascal)
Renunciação «Sim, renuncio» e Profissão de Fé «Sim, creio».
Renovação do desejo de Baptismo: «Sim, queremos»
Baptismo na água: «em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo».

IV. Ritos Explicativos (facultativos)

1.
2.
3.
4.

Unção depois do baptismo: óleo do Crisma, na fronte
Imposição da Veste branca
Entrega da Vela Acesa – Rito da Luz, a partir do círio pascal
Effetha = Abre-te (boca / ouvidos)

V. Ritos Conclusivos
1.
2.
3.

Procissão (aproximação) até ao altar (se houver condições)
Oração Dominical (Pai-Nosso)
Bênção (em especial da mãe e do pai) e Despedida

Uma história que começa…
Com o Baptismo, começa um caminho…

• Inicia-se uma história de “aliança”, com Deus. Uma história que
conhecerá outras etapas, que será celebrada em outros
sacramentos… A iniciação estará completa com a Confirmação e a
Eucaristia.

• Com o Baptismo, inicia-se uma vida na família da Igreja, que se
exprime sobretudo no encontro semanal da Eucaristia, na
participação da vida e obras da comunidade… Há que fazer da Igreja
uma “Família”. Isso deve ver-se e sentir-se.
• A Família é a «Igreja Doméstica», o primeiro lugar do testemunho
de fé, da evangelização. Pais tem uma especial missão. Há que fazer
de cada família uma Igreja: oração em família; vivência dos valores
do evangelho.

1.

Pontualidade (antes 10 minutos da hora
marcada); ir ter à porta principal da Igreja.

2.

Há um guião para cada pessoa. Respostas a
negrito. Responder de viva voz.

3.

Há um lugar reservado dentro da Igreja para
pais e padrinhos com a criança. Nome da
criança esta escrito no banco;

4.

Ritos pré e pós-baptismais são feitos ao
centro, na coxia da Igreja.

5.

Fotógrafos e operadores de vídeo pedem
licença para fotografar. Ocupam o lugar que
lhes está reservado;

6.

É esta a disposição de pais e padrinhos fora e
dentro da Igreja. A criança está com quem
melhor se der…

Madrinha

Pai

Mãe

Padrinho

ALGUMAS
INDICAÇÕES

ALGUMAS INDICAÇÕES
7.

Trazer vela, com o pavio já preparado para se acender a partir
do círio. Depois de acender, colocar, como base, para não cair
cera, o guião. Só apagam as velas depois de terminar a
celebração e fora da Igreja.

8. A toalha (túnica) tem um valor simbólico (“revestidos de Cristo”) e
não funcional (não é para enxugar ou limpar a cabeça da
criança depois do Baptismo). Aliás não devem teimar em
“desfazer” o que o ministro do baptismo faz.
Não limpar o óleo, não limpar a cabeça…
9. Assinaturas no fim

A Igreja que somos

