


O Batismo

O Batismo é o  sacramento que o cristão recebe. Através dele, tornaste-te filho de 

Deus e passaste a pertencer à Igreja.

O Sacramento é uma celebração com um ritual próprio e destinado aos fiéis; é um 

sinal da relação que se estabelece com Deus. Os diferentes sacramentos são etapas 

importantes na vida do cristão. Foram instituídos por Cristo e são sete: o Batismo;  

o Crisma (ou Confirmação); a Eucaristia (ou Missa); a Reconciliação (ou Confissão);  

a Unção dos Enfermos; a Ordem; e o Matrimónio (ou Casamento).
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Recorda o Batismo de Jesus.

O batismo de Jesus

Vivia no deserto um homem chamado João Batista. As pessoas viam-no como um  

dos antigos profetas. João Batista era primo de Jesus e batizava pessoas no rio Jordão.  

Ele aconselhava as pessoas a serem boas umas para com as outras e dizia-lhes:

 — O reino de Deus está próximo. Alguém maior do que eu há de chegar em breve.  

Eu batizo-vos com água, mas ele batizar-vos-á com o Espírito Santo. 

 Quando fez 30 anos, Jesus deixou a sua terra e a profissão de carpinteiro, que aprendera 

com o pai, e foi ter com João Batista para ser batizado. Chegara a hora de Jesus, que crescera em 

graça e sabedoria, anunciar o evangelho: a boa nova.

 Quando chegou ao local onde João Batista se encontrava, Jesus desceu lentamente até  

à margem do rio. O primo estava dentro de água a batizar algumas pessoas e Jesus colocou-se 

na fila para também ele ser batizado.

 Quando chegou a sua vez, Jesus 

mergulhou no rio e, assim que saiu da água, 

o Espírito Santo desceu sobre ele como uma 

pomba. Do céu, ecoou uma voz que disse:

 — Este é o meu filho muito amado e 

estou muito feliz por ele.

As Minhas Histórias da Bíblia (Booksmile)
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O Batismo

Normalmente, o batismo é realizado quando se é bebé. Mas há pessoas que são batizadas noutras 

fases da vida.

 A celebração do Batismo tem um ritual próprio. Um momento importante é aquele em que o 

sacerdote invoca Deus e abençoa a água que se encontra na pia batismal.

 O momento fulcral da celebração é o momento em que o sacerdote diz, junto à pia batismal: «Eu 

te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.» E a água é derramada sobre aquele que é 

batizado.

 De seguida, o sacerdote unge o batizado com o óleo do Crisma (anteriormente já tinha sido 

marcado com o óleo dos catecúmenos). Depois, é posta a veste branca sobre a criança e acende-se 

uma vela.
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Os símbolos do Batismo

Água
É um símbolo  

de purificação.

Vela
Simboliza a luz de Jesus,  

a luz que nos ilumina  

o caminho e as nossas  

tomadas de decisão. 

Veste branca
Refere-se à vida nova que se  

ganha pelo batismo. Fomos  

lavados/purificados pela água  

e vestimo-nos com uma nova vida.

Óleos  
O batizando é ungido com o óleo dos catecúmenos  

e é graças a ele que recebe a força de Deus para 

enfrentar as dificuldades  

da vida; posteriormente,  

é ungido com o óleo do 

Crisma, que o consagra  

na família cristã.
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Fui batizado no dia ____ de ________________ de ________ ,

na igreja ________________________________________ em _________________________.

O celebrante foi o padre ___________________________________________.

Os meus padrinhos são:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

O meu Batismo
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