
Que significa pedir o baptismo? 

O Baptismo é o primeiro sacramento de 

iniciação cristã depois continuada pela 

Confirmação e pela Eucaristia. 

 

Os pais que pedem o Baptismo para 

os filhos manifestam várias 

intenções: 

 reconhecem que Deus além de Criador é 

também Pai que ama e chama a si todos 

os homens; 

 aceitam, para o seu filho, o dom do 

Espírito Santo que ensinará a criança a 

viver conforme o Evangelho; 

 introduzem-no na Igreja que é a 

fraternidade daqueles que Deus chama a 

si como filhos e O reconhecem como Pai 

e que seguem Jesus, seu Mestre e Guia na 

caminhada da vida. 

 

Reunião de preparação: 

Dia ………/  .…..….. / ………………….. 

Hora  ………………….. 

CELEBRAÇÃO do batismo: 

Dia ………/  .…...….. / ………………….. 

Hora  ………………….. 

CONFIRMADA a data?    sim ………..   não ………… 

 

A Igreja é o lugar de encontro e de vivência 

de todos os baptizados e por isso no 

Baptismo apresentais o vosso filho à Igreja e 

assumis a vossa responsabilidade de o 

educar na fé em Jesus, na sinceridade do 

coração, na verdade de vida, no acolhimento 

do Espírito Santo. 

 

E nós que não somos (ou já fomos)  

casados pela Igreja? 

A situação de divorciados (separados) não 

retira a responsabilidade de educar na fé os 

filhos. Convencidos de que entre outros 

deveres, também assumis o dever de os 

tornar cristãos podeis pedir o Baptismo para 

o vosso filho. A exigência é maior para os 

padrinhos. 

 

E nós que não somos praticantes? 

O pedido de Baptismo pode ser a ocasião de 

saberdes se estais de acordo no essencial. 
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Quero baptizar  o meu filho !  

Como fazer? 

                        

Uma vida nova que nasce é sinal de  

que Deus continua a criar,  a amar e  

abençoar a humanidade e a sua 

história.  

 
 

A criança traz consigo o reflexo do  

 amor de Deus vivo que nos chama à  

fé,  à esperança e à caridade.  

 

 
Atendimento: 2ª a 6ª feira:  
 9h30/12h30 -14h00/17h00 

5300-210 Bragança  960436409 
upsbento@gmail.com 

 



Celebrar qualquer sacramento na Igreja não é 

um acto isolado, nem privado. A comunidade 

eclesial fica mais enriquecida. 

 

Veste branca Vela “Pascal” 

 

Não abdicar! 

A celebração comunitária do Baptismo 

exprime visível e autenticamente a dimensão 

comunitária da nossa fé em Jesus Cristo. Ser 

cristão é ser membro de um povo, de uma 

comunidade: A Igreja. 

 

A presença responsável e colaboradora dos 

padrinhos (quer dizer, aqueles que receberam o 

sacramento da maturidade cristã: o Crisma), 

como cristãos amadurecidos e conscientes que 

devem ser; torna-se também presença de toda a 

comunidade cristã. 

CELEBRAÇÃO DO BAPTISMO 

Acolhimento e Diálogo  

(normalmente à entrada da igreja). 
Celebrante: Que nome escolhestes para o(a) 

vosso(a) filho(a). 

Pais: N, (dizem o nome próprio da criança). 

Celebrante: Que pedis à Igreja de Deus para N. 

Pais: O Baptismo. 

Celebrante: Caríssimos pais, pediste o Baptismo 

para o(a) vosso(a) filho(a). Deveis educá-lo(a) 

na fé, para que, observando os mandamentos, 

ame a Deus e ao próximo, como Cristo nos 

ensinou. Estais conscientes do compromisso que 

assumis? 

Pais: Sim, estamos. 

Celebrante: E vós, padrinhos, estais decididos a 

ajudar os pais desta criança nesta missão? 

Padrinhos: Sim, estamos. 

Celebrante: N, é com muita alegria que a 

comunidade cristã te recebe. Em seu nome, eu te 

assinalo com o sinal da cruz e depois de mim, os 

teus pais (e padrinhos ou padrinho/madrinha) 

vão também assinalar-te com o mesmo sinal de 

Cristo Salvador. 

 

- Oração Universal. 

- Oração de Exorcismo. 

- Unção Pré-Baptismal. 

- Consagração solene da Água. 

- Declaração de Renúncia ao mal e  

Profissão de Fé em Cristo Salvador. 
Celebrante: Caríssimos Pais e Padrinhos: ... 

Dizei-me pois: Renunciais a Satanás? 

Pais e Padrinhos: Sim, renuncio. 

 

 

 

 
Celebrante: (dirigindo-se à comunidade) E Vós? 

Comunidade: Sim renuncio. 

Celebrante: E a todas as suas obras? 

Pais e Padrinhos: Sim renuncio. 

Celebrante: E a todas as suas seduções? 

Pais e Padrinhos: Sim renuncio. 

 

Celebrante: Credes em Deus Pai todo-poderoso, 

Criador do Céu e da Terra? 

Pais e Padrinhos: Sim creio. 

Celebrante: (dirigindo-se à comunidade) E vós? 

Comunidade: Sim, creio. 

Celebrante: Credes em Jesus Cristo, seu Único Filho, 

Nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu 

e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado 

à direita do Pai? 

Pais e Padrinhos: Sim, creio. 

Celebrante: Credes no Espírito Santo, na santa Igreja 

católica, na comunhão dos santos, na remissão dos 

pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? 

Pais e Padrinhos: Sim creio. 

Celebrante: Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja, 

que nos gloriamos de professar, em Jesus Cristo 

Nosso Senhor. 

Todos: Amen. 

- Renovação do desejo do Baptismo  

para a criança. 

- O Baptismo. 

- Unção depois do Baptismo. 

- A veste branca, sinal de Transfiguração. 

- Entrega da vela acesa: testemunhas da fé 

em Cristo, Luz da Vida. 

- Futura profissão pessoal da Fé. 

… A Eucaristia continua com o Ofertório. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


