
 

PASTORAL DO BATISMO 
PARÓQUIA: 

 
O Santo Batismo é o fundamento de toda a vida cristã 
O batismo é o nascimento. Como a criança que nasce depende dos pais 
para viver, também nós dependemos da vida que Deus nos oferece. No 
batismo, a Igreja reunida celebra a experiência de sermos dependentes, 
filhos de Deus. Por meio desse sacramento, participamos da vida de 
Cristo. Jesus Cristo é o grande sinal de que Deus cuida de nós.  
O santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no 
Espírito, que abre o acesso aos demais sacramentos. Por meio dele, 
somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus, 
tornamo-nos membros de Cristo, incorporados à Igreja e feitos 
participantes de sua missão: “ Baptismus est sacramentum 
regenerationis per aquam in verbo (o batismo é o sacramento da 
regeneração pela água na Palavra)” . 
Quando recebemos o sacramento do batismo, transformamo-nos de 
criaturas para filhos amados de Deus. Muitos pensam que os 
sacramentos em geral são obras eclesiásticas, ou seja, “ invenções”  da 
Igreja. Isso não é verdade, os sacramentos são, sem sombra de dúvidas, 
criados por Jesus Cristo, o próprio Deus Encarnado. 
O profeta João Batista, primo de Jesus, que veio ao mundo para preparar 
os caminhos para a vinda do Messias, foi quem batizou as pessoas para 
a vinda de Cristo (cf. Mc 1,2s). Ele sabia que o seu batismo era 
temporário, pois logo depois dele viria seu primo Jesus, que batizaria no 
Espírito Santo, ou seja, o profeta batizava com água e Jesus batizava 
com o Espírito Santo. A Bíblia sugere o batismo de todos, o que inclui as 
crianças. ““ Disse-lhes Pedro: “ Arrependei-vos, e cada um de vós seja 
batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E 
recebereis o dom do Espírito Santo” (Atos 2, 38-39). A promessa diz 
respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe – a tantos 
quantos Deus nosso Senhor chamar. 
 
Para que existe o batismo? 
Adão e Eva pecaram gravemente, desobedecendo a Deus, querendo ser 
iguais a Ele. Foram, por isso, expulsos do Paraíso, passaram a sofrer e 
morreram. Deus os castigou e transmitiu a todos os filhos de Adão, ou 
seja, a todos os homens, o pecado original. Mas o Senhor prometeu a 
Adão e Eva que enviaria Seu próprio Filho, segunda Pessoa da 
Santíssima Trindade, que seria igualmente homem, para morrer na Cruz 
e pagar assim o pecado de Adão e Eva e todos os outros pecados. Não 
basta, entretanto, que Jesus tenha morrido na cruz. É preciso ainda que 
Sua morte seja aplicada sobre as almas, para que elas reencontrem a 
amizade de Deus, ou seja, tornem-se filhos d’Ele e tenham apagado o 



 

pecado original. Foi então para aplicar Seu Sangue derramado na cruz 
sobre nossas almas que Jesus instituiu esse sacramento. 
Quando foi que Jesus instituiu o batismo? 
Jesus o instituiu logo no início de Sua pregação, quando entrou no rio 
Jordão para ser batizado por São João Batista. O batismo de João não 
era um sacramento. Apenas quando Jesus santificou as águas do Jordão 
com Sua presença e que a voz do Pai se faz ouvir �”Este é meu Filho 
bem amado, em quem pus minhas complacências” , e que o Espírito 
Santo aparece sob a forma de uma pomba” (foi então uma visão da 
Santíssima Trindade), é que fica instituído o batismo. Essa instituição é 
confirmada por Jesus quando Ele diz a Seus apóstolos: ““ Ide e ensinai 
todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo”.Leia, na Bíblia, o Evangelho de São Mateus 3,13. 
 
Pais e Padrinhos 
O sacramento do batismo é tão importante, por isso exige um cuidado 
com aquele que vai apadrinhar o batizando. Costuma-se dizer que o 
padrinho ou a madrinha faz,  muitas vezes, o “papel” do pai ou da mãe. O 
que esses fazem ou deveriam fazer? Educar o filho na fé católica, nos 
bons costumes, nos bons valores, deve educar para a responsabilidade e 
para a vida. Os padrinhos devem acompanhar o seu afilhado com a 
presença, com o bom testemunho de cristão, inúmeras vezes assumir a 
responsabilidade de pais ou auxiliar aos pais em suas faltas. 
Como é sério ser padrinho ou madrinha, não é verdade? Conforme o 
ensinamento da Igreja, a pessoa precisa viver o batismo, ou seja, ser 
católica, ser crismada e ter uma vida de Comunhão Eucarística. Uma 
pessoa assim está, provavelmente, inserida na vida da igreja paroquial, 
vai à Missa aos domingos, busca confissão periódica, é uma pessoa que 
busca, a todo custo, a santidade. Essa pessoa é santa? Não! Mas se 
percebe nela a sede de ser santa. 
  
7 ideias sobre a missão que você tem com seu afilhado(a) 
É sempre um presente maravilhoso ser convidado a apadrinhar alguém, 
pois este é um serviço de amor. Mas será que temos claro o que isso 
realmente significa? 
 
Se você foi convidado a ser padrinho de batismo ou crisma de alguém, 
vale a pena compreender qual é sua missão e colocá-la nas mãos de 
Deus, que lhe dará todas as graças necessárias para acompanhar seu 
afilhado no caminho da fé que o próprio Senhor nos convidou a trilhar. 
Apresentamos, a seguir, 7 ideias sobre a missão que você tem como 
padrinho/madrinha: 
1. Sua vida é seu currículo 
Seu testemunho de vida é fundamental para iluminar a vida do seu 
afilhado em seu caminho cristão. 
2. Dê o melhor presente 



 

O melhor presente que você pode dar para o seu afilhado não é algo 
material no aniversário ou no Natal, e sim um acompanhamento sincero 
da sua vida espiritual e da sua relação com Jesus. 
3. Você não é um pai/mãe substituto (a) 
Faz parte de a sua missão acompanhar também os pais do seu afilhado, 
fazer parte dessa família espiritual unida pela fé. 
4. Compartilhe o que você tem de melhor 
Os padrinhos compartilham sua fé; portanto é preciso alimentá-la e fazê-
la crescer, estar preparados para responder às dúvidas do afilhado e 
acompanhá-lo em seus momentos de escuridão, iluminados 
especialmente pela Palavra de Deus. 
5. Pratique o que você ensina 
Os padrinhos são chamados a ser assíduos em sua paróquia, 
comprometidos com sua fé e com a vida da Igreja, especialmente no que 
diz respeito à vivência dos sacramentos. 
6. Mantenha-se próximo 
Procure criar um laço afetivo real com seu afilhado e sua família, 
compartilhando o tempo juntos, conhecendo seu processo e seu 
desenvolvimento como pessoa e como cristão. 
7. Assuma sua responsabilidade plenamente 
O batismo abre as portas do céu ao batizado, que se torna parte da 
Igreja, filho de Deus e com vocação à vida eterna. Quem aceita ser 
padrinho ou madrinha o faz de forma permanente, como demonstração 
de amor, mas também como um serviço a Deus, acompanhando esse 
novo cristão em seu desenvolvimento e amadurecimento. 
Quem aceita este desafio e esta responsabilidade o fazem para sempre, 
pois a condição de filho de Deus é eterna; portanto sua tarefa de amor, 
companhia, cuidada e orientação não acabam quando seu afilhado se 
torna adulto, mas continua durante a vida inteira. 
 
Pais: A escolha de bons padrinhos não exime os pais da 
responsabilidade de educar seus filhos na igreja e na vida, todos os 7 
pontos acima também servem para os pais. 
 
Importante prestar atenção no dia da Celebração do Batismo 
Todos devem chegar no mínimo com 30 minutos de antecedência e de 
preferência os pais e padrinhos devem chegar juntos para evitar 
contratempos. 
O Batizando, principalmente se for criança, deve tomar água antes, ir no 
banheiro antes, estar alimentada e descansada. Também deve estar com 
uma roupa confortável. Muita gente coloca uma roupa apertada na 
criança ou uma roupa que faz calor demais ou que não aquece (em dias 
frios). A veste deve ser branca ou clara, mas não pode causar 
desconforto na criança. 
Pais e padrinhos devem evitar roupas mais escuras ou que não 
condizem com o ambiente da missa (no caso das mulheres decotes ou 



 

roupas curtas e homens com bermudas ou shorts ou camiseta regata), 
além de roupas com símbolos ou estampas que não não estejam de 
acordo com a igreja. 
Fotos e filmagens 
Vivemos sempre a questão das fotos e filmagens, e com a ascensão dos 
celulares a mania de se querer filmar ou fotografar tudo. nada impede 
que isso seja feito, porém de maneira ordeira. O aconselhável é que não 
seja nem os pais e nem os padrinhos que atuem como fotógrafos ou 
câmeras- mans, então deve-se escolher algum amigo ou parente para 
fazer isso e que não atrapalhe a celebração jã que ela é o ponto mais 
importante de tudo. Por isso deve-se respeitar os momentos de se tirar 
fotos, já vi gente levantando no meio da missa para fazer pose, e gente 
pedindo para o padre repetir o momento do batizado porque "perdeu" a 
chance de filmar (ridículo e atrapalha os demais). 
Duração da Celebração 
Um conselho: Não vá com pressa para a celebração do Batismo! 
Primeiro porque é um dia importante para sua família, padrinhos e seu 
filho. 
Reserve no mínimo 2h30min para isso. 
Muita gente prepara uma festa (justa até) e fica mais preocupada com 
ela do que com a festa da celebração. Ai não presta atenção e perde a 
chance de vivenciar algo especial, acaba estressado e frustrado. A missa 
vai durar o tempo necessário e devemos nos preparar para isso 
 
 
 
 



 

 
 

Que elementos são usados no Batismo e o que significam? 

 

A água é a principal matéria do batismo. Assim, 
a “Água” é apenas um Símbolo, ela não tem a 
força e nem o poder de purificar o pecado. É o 
ESPÍRITO SANTO que nela atua em todos os 
acontecimentos e no momento do Batismo, 
ELE, com a força e o poder Divino destrói todo 
o mal que existe e proporciona a alegria de uma 
nova vida.  

 

O óleo dos catecúmenos, para ficar mais fortes, 
ágeis e alegres.  Este óleo aplicado no peito é 
como um escudo que afasta o demônio e 
defende a fé. Tudo o que se recebe no batismo 
não é apenas simbólico, mas real, e vai se 
tornando eficaz ao longo da vida. 
O crisma é o óleo perfumado, consagrado pelo 
bispo na Páscoa, e serve para consagrar e 
marcar o cristão como pessoa sagrada, 
pertencente à família de Deus. 
Tal óleo é usado no batismo, na confirmação e 
na ordenação sacerdotal. Em teologia, diz-se 
que ele “imprime caráter”, ou seja, marca, sela 
para sempre; por isso, estes são sacramentos 
que não se repetem. 

 

A roupa branca às vezes é representada 
apenas por um véu sobre a cabeça. Para 
expressar seu sentido, deveria ser um vestido 
novo ou túnica branca, que recorda as túnicas 
brancas que os batizados recebiam na Páscoa, 
nos primeiros tempos do cristianismo. As vestes 
brancas simbolizam a limpeza e a dignidade de 
vida do cristão, ajudado pela palavra e pelo 
exemplo dos seus. 

 

A vela acesa que se entrega aos padrinhos lhes 
recorda e dá a capacidade para fazer que 
Cristo, que é a luz do mundo, ilumine o afilhado 
com a fé, por meio das palavras, do exemplo e 
da ajuda dos padrinhos. 

 



 

 
Rito do Batismo 
 
Vale relembrar o Batismo pode ser realizado durante á celebração da 
Santa Missa após a homilia e o Credo ou fora da Santa Missa. 
Canto de entrada 
Acolhida aos pais, padrinhos, familiares, amigos e assembleia 
 
O Sacerdote aos pés do altar diz: 
Celebrante: Irmãos caríssimos: 
Invoquemos a misericórdia de Nosso Senhor Jesus 
Cristo para estas crianças, que vão receber a graça do 
Batismo, e também para seus pais e padrinhos e para 
todos os batizados. 
Queridos pais e mães, vocês transmitiram a vida a estas crianças e as 
receberam  como um dom de Deus, um verdadeiro presente. Que nome 
vocês escolheram para elas? 
(Pais ou os padrinhos diz o nome da criança em voz alta, casos de 
adultos estes mesmos o fazem) 
Celebrante: Queridos pais e mães, o que vocês pedem à Igreja de Deus 
para os seus filhos? 
Resposta dos pais e padrinhos: o Batismo. 
Celebrante: Pelo Batismo essas crianças vão fazer parte da Igreja. Vocês 
querem ajuda-las a crescer na fé, observando os Mandamentos e 
vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus? 
Resposta dos pais e padrinhos: Sim, queremos. 
Celebrante:  Padrinhos e madrinhas, vocês estão dispostos a colaborar 
com os pais em sua missão? 
Resposta dos pais e padrinhos: Sim, estamos. 
Celebrante: E todos vocês, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, 
querem ser uma comunidade de fé e de amor para essas crianças? 
Todos: Sim, queremos. 
Celebrante: Pelo mistério da vossa morte e ressurreição, fazei renascer 
estas crianças nas águas do Batismo e agregai-as à santa Igreja. 
Todos: Amém.  
O celebrante faz o Sinal da Cruz no batizando 
Rito da Palavra 
1ª Leitura: Gl 3, 26-28  – “Vós todos que fostes batizados em Cristo vos 
revestistes de Cristo…” 
Salmo Responsorial – Sl 22 – O Bom Pastor. 
Evangelho – Jo 3,1-6 – “Em verdade Eu vos digo se alguém não nasce 
da água e do Espírito não pode entrar no Reino de Deus” 
(Toda esta parte é feita se for uma celebração fora da missa diária ou 
dominical, algumas Paróquias realizam a Celebração do Batismo em 
horários e dias diferentes dos horários das Missas ordinárias) 
O Sacerdote unge á Criança no peito e reza a seguinte oração: 



 

Celebrante: Deus todo-poderoso e eterno, que enviastes ao mundo o 
vosso filho 
para expulsar de nós o poder de Satanás, espírito do mal, e transferir o 
homem, 
arrebatado às trevas, para o reino admirável da vossa luz, humildemente 
vos pedimos que estas crianças, seja sinal do mistério da salvação de 
nosso Senhor Jesus Cristo 
Por Cristo nosso Senhor. 
Todos: Amém. 
Celebrante: O poder de Cristo Salvador vos fortaleça, Ele que vive e 
reina por todos os séculos. 
T: Amém. 
O Sacerdote abençoa a água dizendo: 
Celebrante: Senhor nosso Deus: Pelo vosso poder invisível, realizais 
maravilhas nos vossos sacramentos. 
Ao longo dos tempos preparastes a água para manifestar a graça do 
Batismo. 
Logo no princípio do mundo, o vosso Espírito pairava sobre as águas, 
prefigurando o seu poder de santificar e purificar. Por Isto nos vos 
suplicamos, 
que abençoeis esta água sinal de vossa Graça. Por Cristo nosso Senhor. 
Todos: Amém 
O Sacerdote ira questionar aquele que será batizado dizendo: 
Celebrante: Caríssimo, no sacramento do Batismo, as crianças por vós 
apresentadas 
vão receber do amor de Deus uma vida nova, pela água e pelo Espírito 
Santo. 
Celebrante: Dizei-me, pois: Renunciais a Satanás E a todas as suas 
obras? 
Resposta dos pais e padrinhos: Sim, renuncio. 
Celebrante: Dizei-me, pois: Renunciais ao pecado, para viverdes na 
liberdade dos filhos de Deus? 
Resposta dos pais e padrinhos: Sim, renuncio. 
Celebrante: Credes em um só Deus pai todo poderoso Criador do céu e 
da terra e suas obras? 
Resposta dos pais e padrinhos: Sim, Creio. 
Celebrante: Credes no Espírito Santo, na santa Igreja católica, esposa de 
Cristo? 
Resposta dos pais e padrinhos: Sim, Creio. 
Celebrante: Prometes lealdade e obediência aquele que é o sucessor de 
São Pedro o Papa Francisco e a santa Igreja em seus ensinamentos? 
Resposta dos pais e padrinhos: Sim, Prometo. 
O Sacerdote conclui com a seguinte oração: 
Celebrante: Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos 
de professar, 
em Jesus Cristo, Nosso Senhor e para o bem do ministério apostólico. 



 

Todos: Amém 
O Sacerdote batiza, derramando a água sobre a cabeça do jovem, 
dizendo: 
Celebrante: Nome do batizando, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, 
e do Espírito Santo. 
Neste momento é costume de muitas paróquias presentearem o batizado 
com uma toalhinha branca para secar a cabeça e esta fica de lembrança, 
caso não seja costume na comunidade deve-se lembrar de pedir para os 
pais ou padrinhos trazerem uma toalhinha. 
Unção pós-batismal 
Celebrante: Eu te batizo para que seja Sacerdote, Profeta e Rei. Unção 
com o óleo perfumado do Santo Crisma sobre a fronte do batizado 
significa que as crianças pelo Batismo, se tornaram Sacerdotes 
(consagraram suas vidas a Deus), Profetas (anunciadores do Evangelho) 
e Reis (herdeiros do Reino dos Céus). 
O Sacerdote ascendendo à vela no círio e entregando ao batizado (em 
casos de crianças são os padrinhos quem seguram a vela) diz: 
Celebrante: Recebei a luz de Cristo. 
O Sacerdote reza a seguinte oração: 
Celebrante: O Senhor Jesus, que fez ouvir os surdos e falar os mudos, 
vos dê a graça de, em breve, poderdes ouvir a sua palavra e professar a 
fé, para louvor e glória de Deus Pai. 
Por Cristo nosso Senhor. 
Todos: Amém 
Celebrante: Revesti-vos do Cristo, sejais o Cristo vai e anuncia o 
evangelho a todas as nações. 
O Sacerdote da a bênção final, caso seja fora da santa missa: 
 
Celebrante: O Senhor esteja convosco! 
Todos. Ele está no meio de nós. 
Celebrante: Abençoe-vos o Deus Todo-poderoso: Pai, Filho e Espírito 
Santo. 
Todos. Amém. 
Celebrante: O Divino Auxílio permaneça sempre convosco! 
Todos. E com nossos irmãos e irmãs ausentes. 
Celebrante: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe! 
Todos: Graças a Deus. 
Caso o batismo seja durante a santa missa, esta prossegue da preces 
dos fieis. 
O Batizado pode usufruir da palavra após a oração pós-comunhão. (em 
casos de adultos, e combinados com o padre) 
Alguns padres ainda usam estas duas ultimas partes porém não tem sido 
comum 
Entrega 
do sal (opcional) – Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. 
Éfeta (opcional) 



 

– O celebrante tocando a boca e os ouvidos da criança diz: ” O Senhor 
Jesus que fez os surdos ouvirem e os mudos falarem, lhes conceda que 
possa logo ouvir sua Palavra e professar a fé para louvor e glória de 
Deus Pai.” Amém. 
 
 
 
 
 
 
Especial para série Formação do Batismo 
https://www.fidesomnium.wordpress.com  
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