Pastoral do Batismo Diocesana
Subsídios para visitação as famílias
Animador: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amem
Animador: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo
estejam com todos que compõem esta família.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Animador: Vamos ler um trecho da Bíblia: Evangelho de Mateus 28,16-20
Leitor: Após a ressurreição, Jesus se aproximou dos discípulos e falou: Toda autoridade sobre o céu e
a terra me foi entregue. Ide e fazei que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a observar tudo quanto vos ensinei. Eu
estou com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação.
Todos: Glória vós Senhor
Animador: Depois da sua ressurreição, Jesus ordenou a seus discípulos: “Ide e fazei discípulos todas
as nações, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”.
O sacramento do Batismo é querido por Jesus. É uma forma de entrar em comunhão e amizade com
o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
A partir desta ordem de Jesus a Igreja adotou a prática do sacramento do Batismo e construiu uma
bonita celebração com símbolos variados, tirados da Bíblia, e que nos facilitam a compreensão do
que acontece conosco através do Batismo.
O Batismo é um sacramento porque é sinal de profunda união com Deus e com os irmãos. Somos
família de Deus, povo de Deus.
O Batismo nos torna irmãos de Jesus. Somos templos do Espírito Santo. Somos comunidade, Igreja,
seguidores de Jesus, cristãos, católicos.
Quanta vida! Quanta graça de Deus! Quanto amor de Deus!
Animador: Vocês receberam uma mensagem no ato da inscrição para o batismo da(o)....
Nesta mensagem conseguimos entender de uma forma simples o que é o Sacramento Batismo.
Pergunta: Para vocês pais, a partir do Batismo do seu filho(a), qual será a sua Missão?
(partilha - deixando os pais falar)
Animador: Os discípulos de Jesus pediram a Ele que os ensinassem a rezar, de como deveriam se
dirigir ao Pai. O próprio Jesus ensinou a eles a oração, que agora nós rezamos, pedindo as bênçãos
para vida da (nome da criança que será batizada), pelos pais, padrinhos e por toda a família.
Pai Nosso...
Conclusão da visita
Animador: Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza a vida eterna.
Todos: Amem

