
Pastoral do Batismo 
Considerações Pastorais 

 
Pe. Alfeu Piso 

 

___________________________________ 

 

 

Introdução 
 

 

 

a. A pastoral do batismo existe e certamente ela faz parte daquele lote 

das primeiras inovações pastorais que se seguiram ao Vaticano II. 

Mas parece que ela se cristalizou nas formas de suas origens e 

resistiu muito a adaptações, tanto do ponto de vista de seus 

objetivos, como de seus conteúdos e métodos e acabou 

transformando-se no famigerado “cursinho de batismo”, sem teor 

evangelizador nem catequético e sim com muito tempero 

moralizante e de conteúdos periféricos. 

 

b. Se existe o desejo de dar uma dimensão evangelizadora ou 

missionária à pastoral do batismo, então não se pode deixar de levar 

em conta, antes de mais nada, a realidade de seus agentes 

resistentes às mudanças mais exigentes e concomitantemente a 

realidade da vida cristã dos destinatários dessa pastoral. 

 

c. Não há dúvida que a pastoral do batismo lida com uma ocasião 

excelente de evangelização. No momento, na forma como se faz 

essa pastoral, se supõe muito da parte dos destinatários e se trabalha 

de uma forma comercial, respondendo imediatamente à demanda 

do batismo sem fazer aquelas perguntas que suscitam respostas 

incômodas e mais exigentes para a pastoral. Trabalha-se muito com 

o “faz de conta”: “faz de conta que o pedido do batismo já venha 

cheio de disposições e de desejo de vida cristã”. E trabalha até com 

a ingênua pretensão de suscitar novas atitudes cristãs nos pais e 

padrinhos com o pacote do “cursinho”. Os nossos destinatários 

hoje, mais do que antes, estão já imunizados a todo esse discurso e 

se dispõe ainda a ouvi-lo não como possibilidade de reencontro da 

vida cristã, mas apenas como “ponte” para chegarem ao que 

desejam imediatamente. O que desejam imediatamente e nada mais 
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é o batismo dos filhos e afilhados. Cômodo é responder a demanda 

pelo batismo dos filhos e afilhados sem colocar perguntas e 

continuar fazendo o que se faz há tanto tempo: supor que o pedido 

do sacramento já traz consigo as condições de sua celebração e 

continuar sacramentalizando e multiplicando católicos, legitimando 

um catolicismo sem referências e sem disposição de vida cristã e 

eclesial. 

 

d. É claro que a opção de dar um tratamento pastoral aos casos que 

chegam envolve um trabalho exaustivo e de longo prazo, tanto da 

equipe de pastoral, como dos padres, pois aí se está mexendo em 

hábitos culturais e se está diante de um pluralismo de atitudes 

muito grande entre as paróquias e entre os presbíteros. Isso exige 

uma pastoral orgânica e de conjunto bem fundamentada e disposta 

a rever toda a pastoral sacramentária da Igreja, não só a pastoral do 

batismo, o que não é fácil diante da tendência atual, inclusive das 

orientações do Magistério, de concentrar a atenção mais no 

momento celebrativo do que no momento catequético e pastoral 

dos sacramentos. Visa-se mais uma liturgia ortodoxa do que uma 

pastoral evangelizadora. E ainda se trabalha com o complexo de 

perda atribuída a atitudes pastorais mais sérias e então se continua 

com a pastoral que rende quantidade numérica e pouca qualidade 

cristã. 

 

e. Por outro lado se pensa a pastoral do batismo na linha catecumenal 

segundo a proposta do RICA (Ritual para a Iniciação Cristã 

dos Adultos, 1972). Aí, a meu ver, é pensar muito alto para a 

nossa cultura e para as possibilidades de nossos destinatários. O 

RICA pode servir de inspiração, mas não serve como modelo. 

 

f. Bastam essas pequenas considerações no momento. E se é para 

repensar essa pastoral, então é preciso pensar, pensar e pensar! 

Envolver-se e ousar! Vale a pena investir nessa pastoral, pois, ela 

trabalha com um grande número de famílias. E ainda mais, grande 

número de famílias que vem até nós. Se deixarmos passar essa 

oportunidade que elas estão conosco, depois vamos sair à procura 

dessas mesmas famílias em nossas andanças missionárias e sem 

muito sucesso. 

 

___________________________ 
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O panorama 

no qual  acontece a Pastoral do Batismo 
 

 

a. O batismo ainda faz parte da vida e da cultura do nosso povo. É um 

ponto de passagem de nossas famílias católicas, sejam elas de 

qualquer nível de prática, de freqüência ou de participação. 

Anualmente são centenas de pais e de padrinhos que chegam a nós, 

pedindo o batismo. Eles vêm, porque se sentem católicos. Mas a 

maioria deles é do nível do catolicismo popular. Catolicismo com 

muitos valores, é verdade, mas com muita ambigüidade também, e, 

que, por isso mesmo, é um catolicismo que deve ser evangelizado 

(EM – Puebla). Pais e padrinhos sem nenhuma participação de vida 

eclesial; pais e padrinhos que não passaram por nenhuma catequese 

e nenhuma iniciação sacramental; inclusive cresce o número de 

pais e padrinhos ditos amasiados; pais e padrinhos de segunda 

núpcias; mães solteiras e casais separados; pais e padrinhos que 

praticam outras religiões e assim por diante. Não se trata aqui de 

culpabilizar, pois, vivem assim porque ninguém os ensinou a viver 

de forma diferente a sua realidade cristã. Em outros contatos que 

tiveram com a Igreja, noutras ocasiões de sacramentos, só tiveram 

os sacramentos que pediram e nada mais. E há um bom número de 

pais e padrinhos participantes da comunidade, vivendo o desafio de 

um cristianismo autêntico. 

 

b. Essa maioria de pais e padrinhos não praticantes e não participantes 

se aproxima da igreja, só por ocasião do batismo, do casamento e 

pouco mais. Por outros meios oferecidos pela Igreja (semanas de 

família, encontros, atividades missionárias etc) não se atinge essa 

porção do povo de Deus. Essas coisas não provocam o mínimo de 

interesse a eles. A ocasião do batismo, uma vez que a iniciativa de 

aproximação parte deles, é uma ocasião pastoral privilegiada. 

Nenhuma pastoral, no nível que hoje temos, seria capaz de se 

encontrar com tantas famílias, como a pastoral do batismo. Nem a 

pastoral familiar, ainda mais na precariedade com que ela funciona, 

quando funciona. 

 

c. É claro que esse pessoal procura a igreja para nada mais do que o 

batismo. Se muita coisa se interpuser entre o que pede e o momento 

de se responder a esse pedido, existem outras saídas de emergência, 

como a procura de outras paróquias, que fazem por menos, ou mil 
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outros motivos e desculpas que usam para se livrar da 

“preparação”. O que esse pessoal procura é o imediato. Procura o 

batismo, simplesmente o batismo e apenas tolera passivamente o 

que se exige em termos de preparação. 

 

d. Por outra parte, grande número desses pais e padrinhos já passou 

por outros “cursinhos” de batismo e não acredita mais neles. 

 

e. Grande parte desse pessoal foi e continua sendo, pela pastoral do 

batismo, apenas “catolicizado”, ou seja, mantido incorporado 

institucionalmente à Igreja, com profunda carência de formação 

evangélica, e mais grave ainda, com carência da experiência de 

vida cristã-eclesial. Os sacramentos, como acontecem, conseguem 

ligar as pessoas com a Igreja instituição, mas não ligam as pessoas 

com o Evangelho e com a Igreja comunidade. A pastoral do 

batismo não chega ao último de seus propósitos que é a 

cristificação das pessoas. Os sacramentos pertencem a essa 

experiência de encontro com Cristo e com a Igreja e não são apenas 

atos institucionais e eventos culturais. 

 

f. Se se continuar com a pastoral que se faz, no modelo catecismal 

reduzido, não só se continua a legitimar essa situação religiosa, mas 

também “sacramentalizar” um “catolicismo desevangelizado” e que 

permite a redução do cristianismo ao nível de religião individual e 

privatizada, sem compromisso eclesial, social e ético, facilmente 

manipulável, sem resistência a críticas e preconceitos, sensível às 

injeções secularizantes e sincretistas, vividas pela sociedade e 

divulgadas sistematicamente pelos meios de comunicação. E 

continuamos, assim, a formar aquela imensa ceara onde as igrejas 

de prosperidade vem garimpar seus clientes. 

 

g. O que se pretende com os “cursos de batismo” não se pode esperar 

deles, se é que deles se espera uma inserção dos pais e padrinhos na 

comunidade. O meio (curso), pelo tempo que nele se emprega, pelo 

conteúdo programático fraco, pelo método verbal e moralizante, 

não pode produzir o efeito que se pretende desejar dele. O meio é 

inócuo diante da situação religiosa vivida pelo povo católico em 

geral. desevangelizado, secularizado e com mil preconceitos contra 

a Igreja. O meio já produziu o que tinha de produzir, se é que 

produziu algo mais do que antipatias. Passado o "curso" de 

batismo, tudo volta ao que era antes, até nova ocasião, onde tudo se 
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repete. E continuam as reclamações dos agentes, dizendo que 

“batizam e somem”, sem pensar que a nossa pastoral não fez 

“aparecer ninguém” ao cenário da vida cristã eclesial. Ninguém 

some, pelo fato de não ter aparecido. 

 

h. Também o momento celebrativo do batismo, embora tenha 

superado o hermetismo e o individualismo do passado, ainda está 

na linha coletiva. Diz-se "batismo comunitário", mas é apenas 

batismo "coletivo". Paróquias com muitos batismos, colocam tudo 

dentro de um único horário celebrativo e se cria assim uma situação 

insustentável para a celebração, a qual pretende ser litúrgica e não 

apenas ritual. Não se consegue assembléia; só se consegue 

coletividade. As celebrações com todo esse pessoal de pouco hábito 

celebrativo tornam-se tumultuadas e frias. 

 

Pode-se ver nisso uma contradição da pastoral, a qual reserva tantos 

horários para casamentos, permitindo até horários novelescos, e 

coletiviza o batismo, isolando-o ademais dos horários da 

comunidade. 

 

i. Quando se coloca a questão de uma pastoral do batismo séria, já se 

sabe o que se vai escutar. Vai-se escutar que o povo é pobre e já 

sofre demais; que não se pode colocar sobre ele mais cargas e 

exigências. Que se deve ser acolhedor e usar o máximo de caridade 

pastoral e que o povo é bom e assim por diante. Tudo isso é 

verdade. Mas o sinal por excelência do Reino de Deus, sinal com 

força equiparada a um milagre, é a evangelização dos pobres (Mt 

11; Lc 4)). A pobreza em si não é ainda virtude; virtude é a pobreza 

evangélica, aberta aos valores do Evangelho.. A Igreja, estância 

crítica perante os maus serviços prestados aos pobres na área 

pública e social, não oferece também a eles mais do que uma 

assistência ambulatorial conservadora, que mantém os pobres na 

ignorância de sua própria vocação cristã? E diga-se com segurança, 

não são os pobres que fazem maior problema na hora do batismo, 

pois, pela maioria deles, a pastoral do batismo pode ser muitíssimo 

melhor. 

 

 Diante dessa falsa compaixão com o pobre do qual nada se pode 

exigir para não sobrecarregar o ônus de sua pobreza, pode-se 

colocar uma pergunta: não são estes mesmos pobres que lotam os 

estádios de futebol em horários pouco favoráveis, com chuva ou 
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com sol e lotam todos os espaços de festas populares, e ainda 

pagando caro pela sua presença? Por que somente o religioso 

onera? 

 

j. O batismo é necessário para a salvação e "não se pode negar o 

batismo". Isso é verdade. Mas não se pode também administrar o 

batismo indiscriminadamente. Criar apenas exigências jurídicas e 

burocráticas é anti-pastoral. Mas criar um processo pedagógico que 

conduza ao sacramento de forma correta, consciente e 

comprometedora, isso é evangélico e evangelizador. 

 

k. O batismo aparece no mandato missional, mas não como o primeiro 

ato da Igreja (Cf Mc 16,15s; At 2). O próprio Código de Direito 

Canônico (CIC) fala da devida preparação para o batismo e de tudo 

o que deve preceder a administração do mesmo: "Os ministros 

sagrados não podem negar os sacramentos àqueles que os pedirem 

oportunamente, que estiverem devidamente dispostos e que pelo 

direito não forem proibidos de os receber" (Can 843). "...os que 

pedem os sacramentos estejam preparados para recebê-los, 

mediante devida evangelização e instrução catequética" (Can 843 

parag. 2.). Quando se fala especificamente sobre o batismo, se diz: 

"Os pais da criança a ser batizada, e também os que vão assumir o 

encargo de padrinhos, sejam convenientemente instruídos ... os 

pais sejam devidamente instruídos por meio de exortações 

pastorais e também mediante a oração comunitária ..." (Can 851; 

Cf can 867). "Para que a criança seja licitamente batizada, é 

necessário que ... haja fundada esperança de que será educada na 

religião católica; se essa esperança faltar de tudo, o batismo seja 

adiado segundo as prescrições do direito particular, avisando aos 

pais sobre o motivo" (Can 858). 

 

l. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), no 

documento 2a., sobre a Pastoral dos Sacramentos da Iniciação 

Cristã, no que se refere ao batismo, após enumerar várias razões 

que levaram o povo brasileiro a ser um povo de batizados; após 

dizer os aspectos essenciais do sacramento do batismo e 

apreciações do fato pastoral brasileiro, fala de certas atitudes 

pastorais: a) os que continuam a batizar, sem fazer as exigências 

que se requerem ... para que o sacramento do batismo não seja 

desvinculado do processo de iniciação cristã; b) os que negam o 

batismo a crianças; c) os que exigem séria preparação ..."essa 



 7 

preparação deve consistir, não somente numa transmissão de 

doutrina, mas será, antes, oportunidade privilegiada de colocar os 

pais da criança em contato com cristãos que se esforçam para 

viver o evangelho e assim testemunhar a fé”. 

 

m. “O objetivo principal da preparação não é tanto aumentar nos pais 

da criança o conhecimento teórico do cristianismo, mas acender ou 

reanimar ou intensificar a chama da fé" (Idem, n. 4,3). Ao referir a 

questão da validade da preparação do batismo, o documento diz: "É 

preciso que se considere a preparação para o batismo inserido 

num conjunto pastoral mais amplo, onde está em questão não 

apenas o sacramento do batismo ou algum outro detalhe pastoral, 

mas a própria realização concreta da Igreja com sua missão. 

Nessa perspectiva, todo esforço que se faz na pastoral do batismo 

deve ser considerado como mais um passo dado e não como a 

totalidade da solução, Assim se pode compreender que os objetivos 

da pastoral do batismo numa comunidade não coincidem 

exclusivamente com os objetivos do próprio sacramento, mas se 

abrem para os objetivos de toda a vida pastoral da Igreja local" 

(n.4.4). Antes de entrar nos casos especiais de batismo de crianças, 

o documento conclui: "É evidente que a execução de um sério 

programa de pastoral do batismo, supõe a participação tanto dos 

sacerdotes como principalmente de agentes de pastoral leigos, e, 

entre estes, sobretudo de casais. Seria impossível o 

desenvolvimento da pastoral do batismo, sem a crescente 

participação de agentes leigos, participação esta que na Igreja de 

hoje se vai constituindo num verdadeiro ministério" (4.4). Depois o 

documento trata de casos especiais, como: batismo de crianças, 

cujos pais não tem fé; batismo de crianças, cujos pais tem vida 

irregular; batismo de crianças, cujos pais não tem a mesma religião 

e batismo de crianças, cujos pais tem filhos maiores não iniciados. 

 

n. Portanto, não se trata de negar o batismo; nem se trata de criar uma 

pastoral legalista, de exigências burocráticas e jurídicas apenas; 

mas criar um processo que conduza pais e padrinhos a uma 

experiência de vida cristã, dentro da qual encontram o sentido do 

batismo do filho e do seu próprio batismo e dos demais 

sacramentos da Igreja. Enfim, um processo dentro do qual 

reencontrem a vida cristã evangélica e eclesial. 

 



 8 

o. Diante dessa situação e de outras semelhantes, vamos partir do 

princípio de que “não se pode negar o batismo”. Mas todas essas 

situações cabem dentro de um outro princípio, o princípio do 

“adiamento”. Esse princípio não quer dizer simplesmente deixar 

para amanhã, mas projetar um depois, dar tempo para se criarem 

condições para os sacramentos e evitar a banalização dos mesmos. 

Respeitar as convicções das pessoas, mas educá-las para a 

coerência da vida cristã. Ajudar na conversão. 

 

p. O momento do pedido do batismo para os filhos é um momento 

único e privilegiado para uma pastoral a nível familiar ou do 

sacramento do matrimônio. Essa ocasião pode passar despercebida 

e se se apela para o princípio de que “não se pode negar o batismo” 

para a criança devido a situação dos pais. Mas pode ser ocasião de 

uma pastoral, incômoda, é verdade, se se apela para o princípio do 

adiamento pastoral, não apenas adiamento, muito menos 

adiamento ocioso para ganhar tempo e dificultar as coisas, mas 

adiamento como proposta de tempo suficiente para o tratamento 

pastoral. Isso exige empenho do presbítero, encontros com os 

casais, encontros personalizados, fraternos e sem preguiça. 

 

q. Nesses encontros, conferir os motivos porque o casal, sendo 

católico, vive seu cristianismo à margem da vida da Igreja e porque 

optou por uma forma de casamento que não leva em conta os 

ensinamentos da Igreja; se o casal está assumindo o seu casamento 

com responsabilidade e se existe possibilidade de consolidação 

civil e sacramental do casamento. 

 

r. Ainda mais, é preciso partir do princípio de que, se o casal 

procurou o batismo para os filhos na igreja católica, mesmo se lhes 

falte uma participação na vida da Igreja e lhes falte uma catequese e 

mesmo os sacramentos de iniciação, o casal se considera católico. 

 

s. É claro que existem vários níveis de catolicismo. Normalmente o 

nosso catolicismo do povo não sente necessidade de Igreja, de 

evangelho, nem dos sacramentos. Para o catolicismo do povo não 

existe setenário sacramental, por isso não vê nenhuma incoerência, 

mas vê estranhamento, quando se quer relacionar o batismo dos 

filhos com o casamento ou com a vida cristã dos pais e padrinhos. 

Para o catolicismo do povo há poucos sacramentos - batismo, às 
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vezes casamento e “funerais” e eles tem pouca ligação com a 

Igreja, sacramento raiz. 

 

t. Essa falta pela freqüência à comunidade eucarística e falta de 

hábito pelos sacramentos é justificável, pois o catolicismo do povo, 

fundamentalmente rural e, mesmo se de cidade, alimentado pelo 

devocionismo pastoral, hoje em alta nas bolsas de valores de certos 

setores eclesiais, sempre foi mal servido. A Igreja, sempre com 

escassez de padres, sempre habitou de preferência na área urbana e 

de forma sacramentalista. E mesmo quando o rural e o urbano se 

encontravam para as grandes festas – semana santa e festa do 

padroeiro principalmente – as celebrações do altar diziam muito 

pouco para o povo, nem sequer se usava a língua do povo, e 

prevaleciam para eles os acontecimentos de praças e de ruas: 

peregrinações, procissões. E isso se criou o gene cultural do 

catolicismo nosso que se habituou a não precisar do que a Igreja 

“não lhe queria falar”. Portanto, não se trata aqui de tratar esse 

catolicismo como réu, mas também não se trata de apenas legitimar 

esse catolicismo, mas trata-se de criar condições para que ele seja 

mais evangélico e eclesial. 

 

u. Hoje, o ponto de encontro do catolicismo do povo com a Igreja, 

embora o povo esteja urbanizado, continua sendo quase 

exclusivamente o momento do batismo dos filhos, como nos velhos 

tempos rurais. O casamento era outro ponto de encontro, mas 

deixou de o ser, porque casamento hoje não se resolve, em sua 

maioria, em termos jurídicos e sacramentais, mas simplesmente 

pela decisão dos dois. Pode ser que essa forma de casamento seja 

séria, pois o casamento ou matrimônio precede o sacramento, pois 

é um dado criacional e social e aí então é condição para o 

sacramento, pois, o “símbolo” para ser assumido deve ser 

verdadeiro. Há casamento, mas não ainda sacramento. 

 

 

 

________________________________ 
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O batismo no universo sacramental 
 

 

 

a. Hoje um número cada vez maior de casais constitui a sua família de 

forma livre, sem nenhuma satisfação ao casamento civil e ao 

casamento religioso. São os casais ditos amasiados. Há muitas 

famílias formadas também por pessoas que vem de outro ou de 

outros casamentos, ditos casais de segunda união e de várias 

uniões. Há também famílias de mães solteiras e famílias de pais 

separados. Essa realidade da família chama mais atenção, porque é 

um fenômeno relativamente novo em nossa cultura; novo ao menos 

no que diz respeito ao volume de casos. Esta é uma das formas 

sociais da grande crise por que passa a instituição familiar, no meio 

de todas as instituições em crise. 

 

b. Mas a visibilidade da crise pela qual passa a instituição familiar, na 

sua forma tradicional, não esconde um grande número de famílias 

que se constitui e que se mantém de forma plena, conforme os 

ensinamentos do evangelho e de acordo com os ensinamentos da 

Igreja. São os sinais de esperança e o testemunho de que a família 

cristã é possível e não mera ilusão. Estas famílias estão na mira de 

um estímulo pastoral e de uma continua evangelização de 

profundidade. 

 

c. A crise pela qual passa a instituição familiar faz parte da crise pela 

qual passa toda a sociedade e principalmente as instituições da 

sociedade. É visível que a nossa sociedade está marcada, cada vez 

mais, pelo individualismo, pela banalização dos valores e das 

tradições e pela vontade de libertação da tutela de toda instituição, 

tendendo a ser mais uma soma de indivíduos ou de grupos 

autônomos ou tribais. É uma grande sociedade frágil e fragmentada 

pelas pequenas sociedades tribais. 

 

d. É visível uma sociedade marcada pelo pensamento fragmentário e 

liberal, alimentado e estimulado pelos meios de comunicação social 

e onde prevalece a opinião individual, o gosto e o interesse 

individual, com a exaltação do estético, do prazeroso, do exótico. 
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e. Salta à vista uma sociedade que exige a primazia do prazer, do 

agradável, que dá preferência ao efêmero e epidérmico, descarta 

com muita facilidade a responsabilidade e pouco se atém aos 

compromissos duradouros. 

 

f. Ainda mais, essa sociedade foi marcada pela cultura católica, mas 

vive com muito pouco evangelho e sempre precisou pouco da 

Igreja. E se precisasse, até há pouco tempo, teria pouco acesso a 

ela, devido a escassez dos meios de transporte e as longas 

distâncias e a escassez de comunicações. Nessa sociedade, a Igreja 

é mais objeto de uso, do que lugar de experiência de vida cristã. E é 

compreensível que numa sociedade assim, tudo seja tolerado, pois, 

não se pode exigir mais do que se pode dar. 

 

g. Tudo isso vai-se tornando o modo de viver normal. O critério da 

verdade e das normas éticas e morais acabam dependendo do 

número de pessoas que pensam assim e que adotam determinadas 

atitudes. O sucesso da mercadoria passa a depender da soma de 

consumidores. Isso aparece no princípio de que “todo mundo pensa 

assim e todo mundo faz assim”. As pessoas tomam decisões à 

margem da Igreja e até conscientemente contra ela e depois vem 

para que a Igreja sacramentalize e legitime suas decisões, como se 

tudo fosse evangélico. E assim, acaba-se exigindo que a Igreja 

deixe de insistir na diferença, silencie seu profetismo, adote 

também ela a moda e deixe que tudo corra de acordo com o que 

cada um pensa e com o que cada um faz. Sente-se a exigência de 

que a Igreja seja mais simpática que verdadeira. E a Igreja não seja 

mais do que um fragmento do universo religioso disponível na 

sociedade. E se a Igreja não adota a atitude mais do que liberal, 

permissiva até, então ela é obscurantista e conservadora e por isso 

não pode reclamar de suas perdas. Perdas de que? A Igreja não está 

perdendo, pois, ela na verdade nunca teve o que imaginou ter. 

 

h. Aliás, é característica de nosso tempo também a privatização da 

religião. Cada um cria a sua própria religião, ajuntando os 

elementos mais periféricos e menos comprometedores das várias 

religiões, desnatando todas as exigências morais e formando a 

própria religião e depois querendo que a Igreja também seja assim. 

É a “minha religião”, a religião do “meu Deus”. 
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i. A Igreja procura sempre compreender o tempo em que ela vive, 

relacionar-se com esse tempo, mas nunca se deixando levar “pelas 

próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades ... apartando 

os ouvidos da verdade e se atirando às fábulas” (cf. II Tim 4, 3-4). 

O compromisso da Igreja é com o Evangelho, mesmo que ele seja 

“duro de ouvir” (Jo 6,60). E isso, mesmo que ela precise escutar de 

pessoas arrogantes e sem compromisso com o evangelho e com os 

valores maiores da vida humana, que ela é “obscurantista e 

conservadora”. 

 

j. Aliás, a Igreja, seguindo o jeito de Jesus, não impõe a evangelho a 

ninguém. Ela o anuncia o evangelho e diz o mesmo que Jesus dizia: 

“se alguém quiser me seguir”. Se alguém quiser fazer uma 

experiência de vida alternativa, diferenciada, promissora, então o 

evangelho está aí e seja bem vindo à comunidade que se reúne para 

ouvi-lo, celebrá-lo num constante esforço de vivê-lo. O Evangelho 

é graça para se viver, não é sentença para se cumprir. O mesmo se 

pode dizer da vida cristã: ser cristão é graça para se viver, não é 

sentença para se cumprir. 

 

k. Se as coisas são assim e se hoje a Igreja se propõe a corrigir tudo 

isso por uma nova evangelização e uma nova afirmação de sua 

identidade, então surgem os conflitos, principalmente com as 

pessoas que vivem ao sabor da moda do mundo, sem uma prática 

da vida da Igreja e que procura a Igreja em certos momentos da 

vida, que ainda pertencem mais ao modo da cultura católica do que 

propriamente à Igreja. Esses poucos momentos de encontro se 

tornam incômodos. Esses momentos acontecem por ocasião do 

batismo dos filhos, por ocasião do casamento e pouco mais. 

 

 

 

___________________________ 
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Os sacramentos são órgãos vitais da Igreja 
 

 

 

a. Diante de tudo isso, é preciso lembrar alguns princípios que a Igreja 

não pode renunciar nem negociar em troca de uma imagem 

simpática, de uma acolhida apenas socialmente amigável, mas não 

verdadeira de si mesma. Vamos aqui lembrar aqueles princípios 

que mais interessam às ocasiões acima citadas. 

 

b. De acordo com nossa fé, a Igreja é um dom de Deus para nós. Nós 

não inventamos a Igreja. Em seus elementos constitutivos, a Igreja 

não é obra humana. Hoje nós configuramos e formamos a Igreja, 

mas a formamos e configuramos hoje em continuidade com a Igreja 

que nos veio de Jesus e dos Apóstolos. A Igreja se atualiza, mas 

não muda a sua realidade mais profunda. Ela não pode perder a sua 

referência ao Evangelho e não pode fazer o que bem entende com 

seus sacramentos. Quando no “credo”, dizemos “creio na Igreja”, 

estamos dizendo também que aceitamos a Igreja, assim como Jesus 

a criou e assim como os apóstolos no-la transmitiram. 

 

c. A Igreja, como santa e pecadora, desde a sua origem, procura viver 

a verdade ensinada por Cristo e anunciada pelos Apóstolos. Ela é 

sempre ouvinte da Palavra de Deus. A graça anunciada pela Palavra 

de Deus, precisa ser acolhida, alimentada, vivida e esperada. Daí 

que as três atitudes fundamentais do cristão são a fé que acolhe a 

palavra, a esperança que abre para nós a surpresa e o futuro de 

Deus e a caridade que faz a fé tornar-se acontecimento na vida. 

 

d. Ainda mais, desde sua origem, a Igreja existe com seus órgãos 

vitais, que são os sacramentos: o batismo, a crisma, a eucaristia, a 

penitência, o matrimônio, a ordem e a unção dos enfermos. 

 

e. Os sacramentos são os órgãos vitais da Igreja e são contínuos 

gestos de amor, pelos quais Cristo continua irrigando o corpo da 

comunidade de seus discípulos com todas as graças necessárias 

para a salvação. A Igreja nunca existiu sem os sacramentos e os 

sacramentos nunca existiram sem a Igreja e muito menos fora da 

Igreja. 
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f. Entre os sacramentos, existem três que constituem e que fazem o 

nosso ser cristão católico. São o batismo, a eucaristia e a crisma. 

Enquanto está faltando um desses sacramentos, a pessoa ainda não 

é cristã católica completa. Podemos até dizer que, enquanto está 

faltando um desses sacramentos, a pessoa ainda não acabou de 

nascer para sua vida cristã católica e ainda está na sala de parto da 

Igreja. Por isso esses sacramentos são chamados de sacramentos de 

iniciação cristã: sacramentos de constituição do ser cristão-católico. 

 

g. Aqui está o motivo, pelo qual se exige que os noivos, quando 

procuram o casamento da igreja, tenham recebido esses três 

sacramentos. Motivo também pelo qual os padrinhos e as 

madrinhas de batismo e de crisma precisam ter recebido os três 

sacramentos e assim por diante. 

 

h. Um outro sacramento que deveria ser constante em nossa vida é o 

sacramento da penitência, chamado de confissão. Esse é o 

sacramento da ternura e da misericórdia de Deus, para o perdão de 

nossos pecados, perdão de que precisamos constantemente, dada a 

nossa situação de pecadores. 

 

i. E chegamos a um ponto importante. Chegamos ao sacramento do 

matrimônio. Por ser um órgão vital da Igreja, esse sacramento faz 

parte da vida cristã católica. Ninguém está dizendo que todo mundo 

deva casar-se na igreja. O matrimônio, como todos os outros 

sacramentos, é sacramento de fé, isto é, é sacramento criado para 

acolher, confirmar, nutrir a fé daqueles que desejam viver sua vida 

matrimonial de acordo com o evangelho na Igreja de Deus. 

 

j. Então, todo casal cristão católico, constituindo uma família e 

vivendo a vida conjugal, deveria receber o sacramento do 

matrimônio, isto é, “casar-se na igreja”. O sacramento do 

matrimônio faz parte da vida cristã e deveria fazer parte da vida de 

todo casal cristão católico. A Igreja não pode afirmar que tanto faz 

casar-se com o sacramento do matrimônio ou casar-se sem o 

sacramento do matrimônio. Para a Igreja, a forma evangélica de os 

cristãos católicos constituírem uma família é pelo sacramento do 

matrimônio. Matrimônio uno e que dura enquanto dura a vida dos 

cônjuges. 
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k. Não importa o que hoje estão fazendo com a família e com o 

casamento, e não importa o que dizem sobre o casamento nos 

meios de comunicação e nos setores artísticos e mais liberais da 

sociedade. Aconteça o que acontecer, o sacramento do matrimônio 

pertence à vida da Igreja e pertence ao modo de viver a vida cristã 

católica conjugal. Os abusos culturais e sociais do casamento não 

tiram a legitimidade do que a Igreja afirma sobre o casamento. 

 

l. Por isso, na hora do batismo, aos pais da criança a ser batizada, se 

forem simplesmente amasiados, e, se não tem nenhum 

impedimento para o seu casamento na igreja e no civil, e se 

desejam de fato viver sua vida cristã católica, deve-se pedir que 

primeiro coloquem sua vida cristã em ordem, recebam o 

sacramento que existe para eles, para depois pedirem o sacramento 

para os filhos e filhas. 

 

m. Não se deve obrigar ninguém a se casar na igreja. Não se pode 

fazer isso, mas pode-se pedir coerência, pois, se a pessoa diz que 

acredita que o batismo é importante para os filhos e afilhados, 

então, com essa mesma fé, deve acreditar que o sacramento do 

matrimônio é também importante para constituir a família como 

família cristã católica, que deseja viver a vida cristã, assim como 

crê e assim como ensina a Igreja católica. 

 

n. Além do mais, se o casal não tem fé suficiente para viver a sua vida 

cristã com a Igreja, isto é, se não tem nenhuma participação na vida 

de sua Igreja, primeiro deveria saber o que fazer com seu próprio 

batismo, para depois pedir o batismo para os filhos e filhas. 

 

o. As orientações da Igreja nesse sentido são simples. Assim 

recomenda a Igreja: “para que uma criança seja licitamente 

batizada é necessário que haja fundada esperança de que será 

educada na religião católica; se essa esperança faltar de todo, o 

batismo seja adiado...”. Se os pais não assumem o seu próprio 

batismo, e, se vivem como se a Igreja não existisse, se nada fazem 

pela sua Igreja, se dela não participam, se a ela mais criticam do 

que nela participam, então que esperança há de educação cristã dos 

filhos? Nesse caso os pais deveriam ser os primeiros a pedir uma 

séria catequese e pedir um tempo para se prepararem para um 

batismo mais consciente dos filhos. E a pastoral do batismo deve 

estar preparada para trabalhar esses casos. 
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p. Anote bem: adiar o batismo não é negar o batismo como muitos 

tentam argumentar, mas dar tempo para que se criem as condições 

para que o batismo seja feito na intenção da Igreja e possa produzir 

os frutos de vida cristã decorrentes do mesmo batismo. É assumir a 

realidade concreta dos casais e fazer pastoral nesse momento em 

que se está com os casais. Se nesse momento só se faz o batismo 

aconselhando que depois se faça o que resta, não se faz nada, 

porque depois do batismo, o que interessa a eles, vão para a mesma 

distância que estavam antes. Não é que somem depois do batismo 

dos filhos e afilhados. É que a pastoral ambulatorial que se faz não 

dá para fazê-los aparecer no cenário da vida cristã e da Igreja. 

 

q. Muitos, ao saberem disso, querem culpar a Igreja e os padres. 

Tomam aquela mesma atitude do jogador de futebol que comete 

faltas, toma cartão amarelo ou vermelho e vai brigar com o juiz. A 

culpa não é do juiz. O juiz apenas fez valer as regras de jogo. 

 

r. Que nesse momento, os casais que ignoram os ensinamentos e a fé 

da Igreja, encontrem certos obstáculos, não é porque o evangelho 

está errado ou porque a Igreja é muito exigente, mas é porque não 

se observa o evangelho na vida. É claro que a pessoa é livre diante 

do evangelho ensinado pela Igreja, isto é, não é obrigado a acolher 

o evangelho nem ser Igreja, mas se a pessoa diz que é Igreja, 

dizendo que é católica, o ser católico é algo que nos é oferecido 

como graça, não é fruto das acomodações que fazemos. 

 

 

 

_______________________________________ 
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A título de sugestões 
 

 

a. Não é de um dia para outro nem através de decretos e de avisinhos 

nos finais de celebração que se vai recriar a pastoral de batismo na 

linha da evangelização e da catequese renovada. É preciso 

estabelecer objetivos dessa pastoral, pensar num processo de 

iniciação e não só em pequenos retoques dos cursinhos que estão aí. 

 

b. Para se iniciar uma nova experiência, é preciso intensificar a 

informação que atinja para além dos limites das nossas assembléias 

litúrgicas, ou seja, ir além daquelas informações que normalmente 

só atingem os que vão habitualmente à igreja. Usar de todos os 

meios disponíveis, como celebrações, catequese, grupos, folhetos, 

rádio e ainda pensar em outros modos de informar. 

 

c. Conscientizar, mostrando motivos e argumentos, não só 

apresentando textos de obrigação e de autoridade. Nada de reduzir 

ao simplesmente jurídico, casuístico e burocrático: pode, não pode, 

foi decidido assim, é obrigado a fazer e pronto! 

 

d. Acolher pastoralmente a todos, não só burocraticamente, nos 

primeiros momentos de contatos: informações, inscrição. Nisso a 

secretaria paroquial tem um papel fundamental, uma vez que a 

secretaria é a porta de entrada da igreja para a grande maioria que 

vem atrás do batismo e por isso deve exercer com esmero o 

ministério da acolhida. Contudo, melhor seria que, antes de as 

pessoas procurarem a secretaria da paróquia para se informar e 

encaminhar o batismo, a equipe já tivesse entrado em contato com 

os pais. Antecipasse a procura, por uma visita missionária à família 

que está esperando o nascimento de uma criança, ou, que tem 

criança pequena para batizar. 

 

e. Criar um processo, não ofertas de cursinhos, onde a experiência da 

fé com a comunidade seja o elemento focal de toda a preparação: 

iniciação à vida cristã comunitária, dentro da qual se encontra o 

sacramento do batismo, dentro de todo o universo sacramental.  

 

f. Acolhida na comunidade. Nada fora da comunidade e sem relação a 

ela, quando se trata de sacramentos. E isso exige tempo, ou seja, 

um processo mais longo. 
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g. Dentro do elemento focal da experiência cristã em comunidade, 

vem a INSTRUÇÃO, ou seja, a catequese propriamente dita. Aqui 

até pode entrar o "cursinho" de batismo ou "os dias de encontro", 

mas com profunda revisão do conteúdo (seja mais bíblico e 

evangélico), revisão do método (seja mais participativo e menos 

expositivo e acumulativo) e revisão do tempo empregado, pois, a 

pessoa humana precisa de tempo para formar suas convicções e 

criar novos hábitos. Ninguém se converte por decreto. 

 

h. Recuperar e moralizar a celebração litúrgica do batismo. Ao menos 

os ritos de acolhida, onde há muitos batizados, deveria ser na 

comunidade. Criar novos horários de batismo que possibilitem uma 

celebração mais calma. Aqui entra o papel da equipe de preparação 

que deveria ser também equipe presente na celebração. A 

celebração do batismo deveria ser um acontecimento na 

comunidade e não à margem dela e escondido dela. 

 

i. Tudo isso exige tempo, agentes mais bem preparados e mais 

dispostos a se prepararem, capazes de testemunho de vida cristã e 

eclesial, dispostos a agir em nome da Igreja, em espírito de equipe. 

 

j. Exige nova mentalidade, coragem de risco e uma disposição de 

pastoral orgânica, como unidade interna em cada comunidade e em 

cada cidade e de pastoral de conjunto, unidade a nível de diocese 

com respeito a todas as legítimas diferenças e uma superação das 

divergências desgastantes para a credibilidade. 

 

k. Daí se pode sugerir também o OBJETIVO da pastoral de batismo: 

Acolher os pais e padrinhos, por ocasião do pedido do batismo, 

motivá-los a uma participação na vida da comunidade, 

acompanhando-os através de encontros de reflexão e de encontros 

celebrativos, afim de que assumam eclesialmente seu batismo, e 

sejam capazes de uma educação cristã de seus filhos e afilhados. 

 

 

_____________________________________ 
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Objetivo da Pastoral do Batismo 
 
 

 

Acolher os pais e padrinhos, 

por ocasião do pedido do batismo de seus filhos e afilhados, 
motivá-los 

a uma participação na vida da comunidade 

e acompanhá-los, 

através de encontros de formação e de encontros celebrativos, 
afim de que assumam eclesialmente seu batismo 

e sejam capazes de uma educação cristã de seus filhos e afilhados. 

 

________________________________________________ 

 

Compreensão do objetivo 
 

 

Acolher os pais e padrinhos 
Os pais e padrinhos normalmente chegam pela secretaria paroquial. 

Eles procuram a igreja, ou melhor, um funcionário da igreja.. Na 

secretaria devem ter todas as informações e esclarecimentos sobre o 

caminho a seguir. De preferência, para evitar mal entendidos, as 

informações sejam também por escrito. O atendimento seja 

personalizado, pastoral e competente. E desde esse momento se faz 

a ficha de inscrição com os dados completos do batizando, dos pais 

e dos padrinhos. Dependendo da situação eclesial dos pais e 

padrinhos, o padre se encontra com eles para um diálogo pastoral. 

 

 

Motivá-los à participação na vida da comunidade 

Já no ato da inscrição orientar os pais e padrinhos a participarem da 

comunidade na qual os filhos e afilhados serão batizados. É uma 

oportunidade do retorno deles à comunidade e oportunidade para 

revitalizarem o seu próprio batismo. 

 

 

Encontros de formação e celebrativos 

Nos encontros não falte a dimensão celebrativa da fé: pequenas 

celebrações bem preparadas, a nível dos pais e padrinhos. Essas 

celebrações formam uma unidade com a parte catequética. 
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Afim de que assumam eclesialmente seu batismo 

Motivar os pais e padrinhos para que participem da comunidade, 

reacendam a graça de seu batismo, coloquem em ordem sua vida 

cristã e alimentem principalmente com a celebração semanal da 

comunidade. Oferecer os horários de celebrações da comunidade. 

 

 

Sejam capazes de educação cristã 

Os pais são os primeiros educadores da fé: ao apresentarem os 

filhos para o batismo, eles prometem isso. No casamento eles 

prometem educar na fé e serem os primeiros catequistas dos filhos. 

 

 

Conteúdo 
 

O conteúdo evangelizador e catequético deve ser proporcional ao 

tempo disponível. Não é possível pensar em muitas coisas. Mas o 

conteúdo não pode ser reduzido a exortações morais nem a 

informações rituais. Seja conteúdo capaz de despertar, motivar e 

alimentar a fé cristã católica. Aqui deve entrar uma boa catequese 

bíblica sobre o mistério de Cristo e o mistério da Igreja com os seus 

sacramentos. 

 

 

Tempo 
 

O tempo não pode ser tão longo, mas também não pode ser apenas 

simbólico. Tempo real e suficiente para a transmissão serena do 

conteúdo mínimo e necessário e suficiente para a experiência 

celebrativa da vida cristã, embora a dimensão celebrativa da 

pastoral do batismo deva ser remetida à comunidade cristã. O 

processo todo deveria ser distribuído pelo espaço de um ou dois 

meses para que se crie o hábito da participação na comunidade. E 

dentro desse tempo marcar espaçadamente três ou quatro encontros 

catequéticos com os pais e padrinhos. 

 

 

____________________________ 
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Comportamento pastoral para os casos especiais: 
 

 
 

a. Referentes a pais e padrinhos não participantes da comunidade 
 Que reencontrem a comunidade e façam uma experiência de vida cristã. O 

que a água é para o peixe a comunidade o é para o cristão. Para que a 

criança seja licitamente batizada, é necessário que ... haja fundada 

esperança de que será educada na religião católica; se essa esperança 
faltar de tudo, o batismo seja adiado segundo as prescrições do direito 

particular, avisando aos pais sobre o motivo" (Can 858). “...essa 

preparação deve consistir, não somente numa transmissão de doutrina, 

mas será, antes, oportunidade privilegiada de colocar os pais da criança 
em contato com cristãos que se esforçam para viver o evangelho e assim 

testemunhar a fé” ((CNBB, no documento 2a., sobre a Pastoral dos 

Sacramentos da Iniciação Cristã). 

 

b. Referentes a pais e padrinhos sem os sacramentos de iniciação 
Entre os sacramentos, existem três que constituem e que fazem o nosso ser 

cristão católico. São o batismo, a eucaristia e a crisma. Enquanto está 
faltando um desses sacramentos, a pessoa ainda não é cristã católica 

completa. Podemos até dizer que, enquanto está faltando um desses 

sacramentos, a pessoa ainda não acabou de nascer para sua vida cristã 

católica e ainda está na sala de parto da Igreja. Por isso esses sacramentos 
são chamados de sacramentos de iniciação cristã: sacramentos de 

constituição do ser cristão-católico. 

 

 Aqui está o motivo, pelo qual se exige que os noivos, quando procuram o 
casamento da igreja, tenham recebido esses três sacramentos. Motivo 

também pelo qual os padrinhos e as madrinhas de batismo e de crisma 

precisam ter recebido os três sacramentos e assim por diante. “Para que 

alguém seja admitido para assumir o encargo de padrinho, é necessário 
que: ... seja católico, confirmado, já tenha recebido o santíssimo 

sacramento da Eucaristia e leve uma vida de acordo com a fé e o encargo 

que vai assumir” (Can 874). 

 

Nesse caso, o padre acolhe os casais, oferece a eles as motivações e 

oportunidade (meios) para a complementação de sua vida cristã, 

propondo o adiamento do batismo, até que se criem as condições. 

 

c.  Referentes a pais e padrinhos “amasiados”, 

com condição de casamento 
Por ser um órgão vital da Igreja, o sacramento do matrimônio faz parte da 

vida cristã católica. Ninguém está dizendo que todo mundo deva casar-se 

na igreja e que agora se deva casar para batizar o filho. O matrimônio, 
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como todos os outros sacramentos, é sacramento de fé, isto é, é sacramento 

criado para acolher, confirmar, nutrir a fé daqueles que desejam viver sua 

vida matrimonial de acordo com o evangelho na Igreja de Deus. 
 

 Então, todo casal cristão católico, constituindo uma família e vivendo a 
vida conjugal, deveria receber o sacramento do matrimônio, isto é, “casar-

se na igreja”. Não por obrigação, mas por fé. O sacramento do matrimônio 

faz parte da vida cristã e deveria fazer parte da vida de todo casal cristão 

católico. A Igreja não pode afirmar que tanto faz casar-se com o 
sacramento do matrimônio ou casar-se sem o sacramento do matrimônio. 

Para a Igreja, a forma evangélica de os cristãos católicos constituírem uma 

família é pelo sacramento do matrimônio. Matrimônio uno e que dura 

enquanto dura a vida dos cônjuges. 
 

Nesse caso, o padre acolhe os casais, dialoga com ele sobre suas 

condições de vida cristã, mostra-lhes o caminho a fazer. Mostrando 

também os motivos do adiamento do batismo, até que se criem as 

condições. 
 

d. Referentes às mães e pais solteiros 
 Mães e pais que se registram como solteiros. 
 

Nesse caso, a equipe discretamente confere a verdade da afirmação, uma 

vez que muitos assim se registram para chegarem ao batismo, mas que 
vivem já como casados. Após um diálogo com o padre, os filhos de mães 

solteiras devem ser acolhidos para o batismo. 
 

e. Referentes a pais e padrinhos de “segunda núpcias”. 
Amasiados sem condição de casamento na igreja, não podem ser aceitos 

como padrinhos e madrinhas 
 

Nesse caso, os filhos sejam acolhidos ao batismo, mas os padrinhos devem 

preencher as condições para serem padrinhos. Ocasião também para um 
diálogo com o padre. 

 

f. Referentes a pais e padrinhos de outras religiões 
Embora a profissão de fé de várias Igrejas cristãs tenham muita semelhança 

entre si, contudo a eclesialidade da profissão de fé se diferencia, e assim os 

sacramentos adquirem a eclesialidade da Igreja que os ministra. A 

dimensão ecumênica não pode partir para a nivelação de tudo. “Quem é 

batizado e pertence a uma comunidade eclesial não católica só seja 
admitido junto com um padrinho católico, e apenas como testemunha do 

batismo” (Can 874 §2). 

 

Nesse caso, o padre acolhe os casais e lhes apresenta o ensinamento da 
Igreja referente ao caso. 

___________________________ 
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Adiar – negar - Caridade pastoral 
 
 

Essas palavras causam confusão, o que não deveria acontecer. Não se 

podem negar os sacramentos, é verdade, mas não se pode administrá-los 

sem o devido cuidado pastoral. Os que pedem os sacramentos estejam 

preparados. Os pais e padrinhos sejam instruídos. Se faltar uma fundada 

esperança de que a criança seja educada na religião católica, o batismo 

seja adiado. Tudo deve ser tratado com caridade pastoral, acolhida, 

motivações, esclarecimentos, mas com verdade pastoral. Ninguém pode 
fazer o que bem entende com os sacramentos. 

 

 

a. Vejamos o que diz o Código de Direito Canônico e os Documentos 
Episcopais. O batismo aparece sim no mandato missional, mas não como o 

primeiro ato da Igreja (Cf Mc 16,15s; At 2). O próprio Código de Direito 

Canônico (CIC) fala da devida preparação para o batismo e de tudo o que 

deve preceder a administração do mesmo: “Os ministros sagrados não 

podem negar os sacramentos àqueles que os pedirem oportunamente, que 

estiverem devidamente dispostos e que pelo direito não forem proibidos de 

os receber” (Can 843). “...os que pedem os sacramentos estejam 

preparados para recebê-los, mediante devida evangelização e instrução 
catequética” (Can 843 parag. 2.). Quando se fala especificamente sobre o 

batismo, se diz: “Os pais da criança a ser batizada, e também os que vão 

assumir o encargo de padrinhos, sejam convenientemente instruídos ... os 

pais sejam devidamente instruídos por meio de exortações pastorais e 
também mediante a oração comunitária ...” (Can 851; Cf Can 867). “Para 

que a criança seja licitamente batizada, é necessário que ... haja fundada 

esperança de que será educada na religião católica; se essa esperança 

faltar de tudo, o batismo seja adiado segundo as prescrições do direito 
particular, avisando aos pais sobre o motivo” (Can 858). 

 

 

b. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), no documento 2ª., 
sobre a Pastoral dos Sacramentos da Iniciação Cristã, no que se refere ao 

batismo, após enumerar várias razões que levaram o povo brasileiro a ser 

um povo de batizados; após dizer os aspectos essenciais do sacramento do 

batismo e apreciações do fato pastoral brasileiro, fala de certas atitudes 
pastorais: a) os que continuam a batizar, sem fazer as exigências que se 

requerem ... para que o sacramento do batismo não seja desvinculado do 

processo de iniciação cristã; b) os que negam o batismo a crianças; c) os 

que exigem séria preparação ...”essa preparação deve consistir, não 
somente numa transmissão de doutrina, mas será, antes, oportunidade 

privilegiada de colocar os pais da criança em contato com cristãos que se 

esforçam para viver o evangelho e assim testemunhar a fé”. 
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 “O objetivo principal da preparação não é tanto aumentar nos pais da 

criança o conhecimento teórico do cristianismo, mas acender ou reanimar 

ou intensificar a chama da fé” (Idem, n. 4,3). Ao referir a questão da 

validade da preparação do batismo, o documento diz: “É preciso que se 
considere a preparação para o batismo inserido num conjunto pastoral 

mais amplo, onde está em questão não apenas o sacramento do batismo 

ou algum outro detalhe pastoral, mas a própria realização concreta da 

Igreja com sua missão. Nessa perspectiva, todo esforço que se faz na 
pastoral do batismo deve ser considerado como mais um passo dado e não 

como a totalidade da solução, Assim se pode compreender que os objetivos 

da pastoral do batismo numa comunidade não coincidem exclusivamente 

com os objetivos do próprio sacramento, mas se abrem para os objetivos 
de toda a vida pastoral da Igreja local” (n.4.4). Antes de entrar nos casos 

especiais de batismo de crianças, o documento conclui: “É evidente que a 

execução de um sério programa de pastoral do batismo, supõe a 

participação tanto dos sacerdotes como principalmente de agentes de 
pastoral leigos, e, entre estes, sobretudo de casais. Seria impossível o 

desenvolvimento da pastoral do batismo, sem a crescente participação de 

agentes leigos, participação esta que na Igreja de hoje se vai constituindo 

num verdadeiro ministério” (4.4). Depois o documento trata de casos 
especiais, como: batismo de crianças, cujos pais não tem fé; batismo de 

crianças, cujos pais tem vida irregular; batismo de crianças, cujos pais não 

tem a mesma religião e batismo de crianças, cujos pais tem filhos maiores 

não iniciados. 
 

 Portanto, não se trata de negar o batismo; nem se trata de criar uma 

pastoral legalista, de exigências burocráticas e jurídicas apenas; mas criar 

um processo que conduza pais e padrinhos a uma experiência de vida 
cristã, dentro da qual encontram o sentido do batismo do filho e do seu 

próprio batismo e dos demais sacramentos da Igreja. 

 

______________________ 
 

Viva com prazer e com alegria a graça de ser cristão católico! 

 
 

 

 

 
 

 

_________________ 
Apetite das coisas de Deus 

e amor à Igreja! 


