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Preparando o encontro 

Objetivo: Despertar nos cristãos os dons recebidos no dia do Batismo, fazendo-os 
experimentar as graças do Pai do céu e coloca-las a serviço da comunidade e da sociedade.  
Ambiente: Organizar um pequeno altar, Bíblia, fotos do dia do seu batizado, castiçal ou 
pires como suporte para velas, água (se possível benta), flores... 

 

 

 

 

 

 
ORAÇÃO INICIAL (invocar a Santíssima Trindade com o canto:) 

Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo estamos aqui. 2x (duas vezes) 

Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, estamos aqui Senhor ao seu dispor. 

Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar te aclamar Deus Trino de amor. 

Todos se abraçam em sinal de comunhão com a Trindade Santa. 

 
RECORDAÇÃO DA VIDA 

Mãe/ Pai: Querida família, estamos hoje reunidos para recordar com alegria o dia do 

nosso batismo.  No dia do nosso batismo nós acolhemos as graças de Deus, nos 

tornamos Filhos e Filhas de Deus, cristãos e membros da Igreja, por isso vamos nesta 

celebração rezar pelos ministros que realizam o sacramento do batismo e todos nós....   

 

(Lembrar se possível a data do batizado, nós nos reunimos na igreja/comunidade, os 

padrinhos e madrinhas) 
 

Canto: PELO BATISMO 

- Pelo Batismo recebi uma missão:/ vou trabalhar pelo Reino do Senhor./ Vou 

anunciar o Evangelho para os povos,/ vou ser profeta, sacerdote, rei, pastor!/ Vou 

anunciar a Boa-nova de Jesus,/ como profeta recebi esta missão:/ onde eu for serei 

fermento, sal e luz,/ levando a todos a mensagem de cristão.  

- O Evangelho não pode ficar parado,/ vou anunciá-lo, essa é minha obrigação./ A 

messe é grande e precisa de operários:/ vou cooperar na evangelização./ Sou 

mensageiro, enviado do Senhor,/ onde houver trevas eu irei levar a luz;/ também direi 

a todos que Deus é Pai,/ anunciando a mensagem de Jesus. 
 

 

12º Encontro - A Missão do Batizado 
Irmã Kelly Simone (IMST) 

 

Momento de acolhida e oração 
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Pai: O batismo os incorpora a Cristo, tornando-os membros do povo de Deus; perdoa-

lhes todos os pecados e os faz passar, livres do poder das trevas, à condição de filhos 

adotivos, transformando-os em nova criatura pela água e pelo Espírito Santo; por isso, 

são chamados filhos de Deus e realmente o são. Assinalados na crisma pela doação do 

mesmo Espírito, são configurados ao Senhor e cheios do mesmo Espírito Santo, a fim 

de levarem o Corpo de Cristo quanto antes à plenitude. Finalmente, participando do 

sacrifício eucarístico, comem da carne e bebem do sangue do Filho do homem, e assim 

recebem a vida eterna e exprimem a unidade do povo de Deus, oferecendo-se com 

Cristo, tomam parte no sacrifício universal, no qual toda a cidade redimida é oferecida 

a Deus pelo Sumo Sacerdote; e ainda suplicam que, pela abundante e fusão do Espírito 

Santo, possa todo o gênero humano atingir a unidade da família de Deus. De tal modo 

se completam os três sacramentos da iniciação cristã, que proporcionam aos fiéis 

atingirem a plenitude de sua estatura no exercício de sua missão de povo cristão no 

mundo e na Igreja, por isso a Missão que era de Jesus pelo Batismo nós a assumimos. 

 

 

 

 

Filho/ Filha: O batismo, porta da vida e do Reino, é o primeiro sacramento da nova lei, 

que Cristo instituiu para que todos possam alcançar a vida eterna, e, em seguida, 

confirmou à sua Igreja juntamente com o Evangelho, quando ordenou aos apóstolos: 

“Ide e ensinai a todos os povos; batizai-os em nome do Pai, do Filho, e do Espírito 
Santo”. Assim, o batismo é, antes de tudo, o sinal daquela fé com a qual os seres 

humanos respondem ao Evangelho de Cristo, iluminados pela graça do Espírito Santo. 

Por conseguinte, a Igreja nada tem de mais importante e de mais próprio do que 

despertar em todos, catecúmenos, pais, ou padrinhos dos batizandos, aquela fé 

verdadeira e ativa, pela qual, dando sua adesão a Cristo, iniciam ou confirmam o pacto 

da nova aliança. Para essa finalidade ou meta deve ser orientada a instrução pastoral 

dos catecúmenos, a preparação dos pais, a celebração da Palavra de Deus e a 

profissão de fé batismal. Precisamos aprofundar sempre mais nossa fé, para isso é 

necessário nossa participação da comunidade eclesial. 

 

... Sobre o Sacramento do Batismo 
(Ritual de Iniciação Cristã - RICA ) 

  A DIGNIDADE DO BATISMO 
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Mãe: Pelo batismo, somos incorporados a Cristo, tornando-nos com Ele luz do mundo. 

Vamos acender nossas velas na chama tirada do Círio pascal e renovar nossos 

compromissos batismais. 

 ( Os presentes se aproximam da bacia com água ( se possível benta), fazem o sinal de 
cruz e acendem suas velas para renovarem as promessas do batismo) 
 
(Os pais e/ou (padrinhos) membros da família acendem a vela em seguida os pais 
podem entregar a vela acesa aos seus Filhos, enquanto isso canta-se: A nós descei 
divina luz. Em nossas almas ascendei. O amor de Jesus Ou outro canto...)  

 
Pais ou Padrinhos: Filho(a) recebe novamente a luz da fé e procura viver no amor e na 

esperança dos filhos e filhas de Deus. 

Todos:  Somos felizes porque cremos em Jesus que está vivo no meio de nós. 

 (Quando todos tiverem acendido suas velas, quem dirige diz): 
 
Mãe: Com as velas acesas, símbolo da nossa fé vamos, agora, renovar as Promessas do 

nosso Batismo, junto com toda comunidade. 

 

Mãe (Dirigente).: Queridas crianças, em nome de quem vocês foram  batizados?  

Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo. 

 

Dirigente:  O que aconteceu com vocês no dia de seu Batismo? 

Todos: Nós começamos a fazer parte da família de Deus, nos tornamos irmãos de Jesus 

Cristo, membros e participantes da comunidade Cristã e irmãos uns dos outros. 

 

Dirigente:  Vejam como é importante o batismo. Então, vocês querem hoje, renovar os 

compromissos que seus pais e padrinhos assumiram por vocês no dia do batismo? 

Todos: Sim, quero. 

 

Dirigente: O que vocês pedem a Igreja? 

Todos: A Fé. 

 
Dirigente: E como a gente vive a Fé? 

Todos: Seguindo Jesus Cristo, lutando pela união de todos e participando ativamente na 

vida da comunidade.  

Vivencia do Batismo 
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Dirigente: Vocês creem em Deus Pai, criador do céu e da terra e todas as coisas que 

existem? 

Todos: Sim, creio. 

 
Dirigente: Vocês creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que fez Homem, nasceu da 

Virgem Maria, morreu na cruz e ressuscitou para nos dar a vida de filhos de Deus? 

Todos: Sim, creio. 

 
Dirigente: Vocês creem no Espírito Santo, que dá vida e anima a Comunidade, na Igreja 

de Jesus, comunidade de irmãos, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, 

na ressurreição dos mortos e na vida eterna? 

Todos:  Sim, creio. 

 
Dirigente: Vocês prometem se esforçar para viver como Filhos de Deus, vivendo unidos 

a Ele e entre vocês, ajudando-se uns aos outros?  

Todos: Sim, prometo. 

 
Dirigente: Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos, razão de nossa esperança, em 

Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Demos graças a Deus. 

Dirigente: esse momento foi algo que nos fez reviver a fé recebida no dia do nosso 

batismo, cantemos com fé. 

(Aqui, pode-se cantar o canto “Renova-me Senhor com teu Espírito... ou à escolha).  
 
 
 
 

      
  Fazer a Leitura Marcos 1, 7-11 - O Batismo de Jesus  

 
 
 
 

O que entendemos dessa Palavra? Qual parte do texto mais nos chamou atenção?  

 

Acreditamos que Jesus é o Verdadeiro Filho Amado do Pai? 

 

Vivemos em comunhão familiar, espalhando as graças do Batismo na comunidade? 

 

Jesus Verdade! Ajuda-me a conhecer a Tua Palavra 

Jesus Caminho! Abre meu coração para acolher a Tua vontade 
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O que queremos dizer a Deus a partir do ensinamento de seu Filho Amado? 

    

Cada um faça seu propósito em silêncio e deixe que brote oração pessoal que 

“traduza” seu amor e sua fé em Deus  
 

 

 
 

- Procurar viver mais a união na família nossa igreja doméstica procurando a cada dia 

vivenciar as graças recebidas no Batismo 

 

- Procurar observar em que precisa mudar para viver como Batizado e enviado, 

tornando-se verdadeiro discípulo e missionário de Jesus Cristo.   

 
 
 

 

Ó Deus de misericórdia, olha esta tua família que hoje renovou com alegria as graças 

e os frutos recebidos no dia do Batismo. Concede a alegria de pertencer 

verdadeiramente a vossa família divina. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém!  

 
 
 

O Deus de ternura que se revela no Filho Amado, nos encha do seu Espírito e nos renove 

na alegria do seu amor.  Amém!  

 

- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado! 

 

 

Rezemos juntos em família, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao pai...  

Todos fazem o sinal da cruz em si e nos outros da família 

 

Compromisso 

Oração Final 

Jesus Vida! Fortalece a minha vontade para viver a Tua Palavra 

Benção 


