Tu és meu filho.
Eu hoje te gerei!
At 13,33

Pastoral do Batismo
Diocese de Caxias do Sul, RS

Preparação para o Batismo
O Batismo é o primeiro Sacramento da
Iniciação à Vida Cristã que recebemos. É
o passo inicial no caminho de Jesus Cristo como discípulos missionários. A Igreja
acolhe, incentiva, apoia e ajuda a família
a crescer na fé em uma comunidade que
aprende a amar e a conhecer Jesus.
- Inscrição para o Batismo
Cada família se dirige à Pastoral do Batismo ou secretaria paroquial e faz a inscrição para o percurso a ser realizado.
- Encontro na Família
O primeiro encontro será na família.
Pais, padrinhos e outros convidados farão parte deste encontro. Este tem um
roteiro bem simples de oração e meditação que ajuda a refletir sobre o significado do Batismo.
- Encontro na Comunidade
Este encontro, destinado para pais e
padrinhos, será centrado na reflexão e
oração a partir dos textos da Palavra de
Deus e nos símbolos do Batismo. Meditaremos a respeito do que significa
ser cristão e como viver o Batismo nos
tempos de hoje.

- Apresentação da criança

na comunidade

A equipe do Batismo irá agendar uma
celebração na comunidade para que
a família apresente seu filho à Igreja.
Nesta celebração, será feito o Rito de
Acolhida e Assinalação da criança.
- Celebração do Batismo
O Batismo será celebrado em outro dia,
conforme o costume da comunidade.
- Entrega da lembrança e

bênção da casa

Após o Batismo, a família receberá uma
segunda visita da Pastoral do Batismo
para abençoar a casa em nome da Igreja e entregar a lembrança.
- Confraternização
Ao final do ano, por ocasião do Natal,
será realizada, na comunidade, uma celebração festiva com os batizados do ano.

Cláudio Pastro

“O Batismo permite que Cristo
viva em nós e a nós que vivamos
unidos a Ele, para colaborar
na Igreja, cada um segundo
a própria condição, para a
transformação do mundo.”
Papa Francisco

