Pastoral do Batismo Diocesana
Paróquia xxxxxx
Batismo de:_____________________________________
Que compromissos os pais e padrinhos assumem ao pedirem o batismo para seu filho(a) /
afilhado(a)?
Assumem o compromisso de educa-los na fé cristã; assumem o compromisso de serem
testemunhas ( por palavras e ações ); assumem o compromisso de encaminhar e acompanhar o
crescimento do seu filho(a)/afilhado(a) afim de que recebam os outros sacramentos de iniciação
cristã, a Primeira Eucaristia e a Crisma.
Lembre-se: para que seu filho(a) possa ter o contato com Deus, com a Igreja é necessário que você
Pai, Mãe, Padrinho, Madrinha o leve a casa de Deus, que você participe da Missa com ele(a).
Lembre-se: você é o único meio que seu filho(a) / afilhado(a) tem para poder ir a Igreja. Se você
não o levar ele não irá sozinho(a) nesta idade. Jesus só disse: deixar vir a mim as criancinhas...
porque elas estavam no local onde Ele ensinava a seus discípulos, ou seja, os pais daquelas
criancinhas as levaram para ver Jesus. (Mc10,13-16)
Lembre-se: se você não mostrar Deus para seu filho(a) / afilhado(a) se não inseri-lo(a) no caminho
de Deus, certamente o mundo irá mostrar o caminho que leva a perdição.

Que lugar os pais e padrinhos ocupam na educação religiosa de seu filho(a) / afilhado(a)?
Os pais ocupam o primeiro lugar, o lugar central, podemos dizer “o lugar por excelência” na
educação religiosa dos filhos(as), pois devido ao tempo de convívio, são eles que terão o maior
tempo com seus filhos(as) para as primeiras catequeses sobre Deus, sobre a família, sobre o amor
ao próximo, sobre o certo e o errado, etc..
Os padrinhos ocupam um lugar importantíssimo, pois devem acompanhar o crescimento na fé de
seu afilhado(a), participando junto dos momentos religiosos na fase da iniciação cristã, participando
das etapas de crescimento na vida social, sendo exemplos de cristãos, sendo incentivadores.
Lembre-se: o testemunho, o exemplo, é a voz silenciosa que deixa marcas eternas no coração de
seu filho(a) / afilhado(a), por isso é muito importante que os pais participem junto com seu filho(a)
ensinando com a própria vida.
Lembre-se: se os pais não participam junto com o filho(a), ele(a) entende que participar da Igreja é
algo que não tem importância e que não tem necessidade.
Lembre-se: mandar o filho(a) ir a Igreja e não ir junto é o mesmo que dizer: você deve ir, mas se
não for não lhe acontecerá nada.
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