Catequese em Família – Sacramento do Baptismo
Dinâmica: O familiar adulto que inicia cada sessão, programada em família, para que estes
passos possam ser seguidos. Faz-se uma leitura partilhada, de seguida há um momento de
diálogo com a dinâmica proposta.
Leitura: Batismo
Pertencemos a vários grupos na vida:
-Somos membros de uma família
-Alunos de uma escola
-Cidadãos de um país
– Alguns grupos a gente escolhe livremente, a outros a gente pertence quase sem querer
Geralmente, alguma coisa marca o início da nossa participação no grupo:
– O nascimento
– A matrícula na escola
– O registo no cartório, etc…
A Igreja é a grande comunidade que tem como tarefa a construção do Reino de Deus.
Passaremos a pertencer a esse grupo pelo Batismo.
Instituição do Batismo (Mt 28, 18 – 20)
“Disse Jesus: “Toda a autoridade foi dada a mim no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam
com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e
do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com
vocês todos os dias, até o fim do mundo.”
O Batismo de Jesus:
“João Batista batizava para o perdão dos pecados, visando preparar a todos para a vinda do
Messias. O Evangelho de Mateus manifesta a surpresa do Batista que não aceita dispor do rito
ao próprio Jesus. Se alguém tinha que batizar ali era o Messias. Então, por que Jesus foi
batizado? Jesus se deixou batizar para se tornar solidário aos pecadores. Mesmo sem pecado,
Jesus deseja estar no meio dos pecadores. O Senhor quis descer para resgatar a todos: o caminho
da salvação é o rebaixar-se e encontrar o caído onde ele está.
Jesus se deixou batizar para que o Espírito marcasse o início de sua missão. O Batismo de Jesus
é marcado por um sinal de manifestação de Deus que o declara o “filho amado”. A ação do
Espírito faz dele o “ungido” do Pai: é o Cristo (=Messias, ungido, enviado), aquele que recebeu
a missão de entregar-se pela humanidade. “Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito
e com poder. Ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando…” (At 10,38).
Símbolos do Batismo: A água batismal, é a água que tomamos que percorrendo todo o nosso
corpo através do nosso sangue, leva embora todas as impurezas e tudo o que é ruim para a
nossa saúde. Sem a água viva do Batismo não podemos viver e ser eternamente felizes. A água
purifica nossa alma, fazendo-nos cidadãos do céu.
A unção com o santo óleo, consagrado pelo Bispo, significa o dom do Espírito Santo ao novo
batizado. Este tornou-se um cristão, isto é, “ungido” do Espírito Santo, incorporado a Cristo.
A veste branca simboliza que o batizado “vestiu-se de Cristo” (Gl 3,27): ressuscitou com
Cristo.
A vela, acesa no círio pascal, significa que Cristo iluminou o neófito. Em Cristo, os batizados
são a luz do mundo” (Mt 5, 14).

O significado e a graça do Sacramento do Batismo aparecem com clareza nos ritos de sua
celebração. É acompanhando, com uma participação atenta, os gestos e as palavras desta
celebração, que os fiéis são iniciados nas riquezas que este sacramento encerra e realiza em cada
batizado.1
Dinâmica: Ver o álbum de fotos dos batismos na família, e identificar as fotos em que estejam
presentes os símbolos do Baptismo.

Oração: Que meu coração Vos Ame
Meu Deus, eu vos ofereço meus filhos;
Vós me destes, eles vos pertencerão para sempre;
eu os educo para Vós e vos peço
que os conserveis para a vossa glória.
Senhor, que o egoísmo, a ambição, a maldade
não os desviem do bom caminho.
Que eles tenham força para agir contra o mal
e que todos os seus atos
seja sempre e unicamente o bem.
Há tanta maldade nesse mundo, Senhor!
Vós sabeis como somos fracos
e como o mal muitas vezes nos fascina;
mas Vós estais connosco
e eu coloco meus filhos sob a vossa proteção.
Sede-lhes luz, força e alegria nesta terra, Senhor,
para que eles vivam por Vós nesta terra; e que no céu,
todos juntos, possamos gozar de vossa companhia para sempre.
Amém
Pai Nosso…
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Cf. https://soucatequista.com.br/sacramento-do-batismo.html

