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Liturgia de recordação de batismo
ATO SIMBÓLICO COM ÁGUA E ORAÇÃO DAS ÁGUAS
L Deus, que és fonte da vida, tudo que é bom vem de ti. Tu criaste a água, que dá e preserva a vida. Nós te louvamos.
C Nós te enaltecemos.
L Salvaste teu povo Israel no mar Vermelho, saciaste sua sede no deserto. Nós te louvamos.
C Nós te enaltecemos.
L Teu Filho foi por João batizado no Jordão, assim santificando a água. Nós te louvamos.
C Nós te enaltecemos.
L Sê próximo de nós, Deus bondoso, e, com esta água, recorda-nos o nosso batismo e o de nossos filhos/as. Concede-nos a força da fé e a comunhão com Cristo, que contigo vive e reina em eternidade.
C Amém.

Obs.: A água é distribuída. Como sinal de pertença a Cristo, as pessoas podem fazer o sinal da cruz em si próprias
ou umas às outras, sobre a testa ou sobre a mão aberta.
RENÚNCIA
L Exorto vocês, agora, a renovarem os votos do seu batismo, como pais e como filhinhos:
Você renuncia ao poder do mal a fim de permanecer sob o senhorio de Jesus Cristo?
C Sim, renuncio.
L Você renuncia a ser governado e governada pelos desejos deste mundo, pelo domínio do orgulho e do amor ao
dinheiro, para viver na liberdade dos filhos e das filhas de Deus?
C Sim, renuncio.
L Você renuncia às forças da morte, da destruição e da violência, que contradizem uma vida de acordo com a
vontade de Deus?
C Sim, renuncio.
PROFISSÃO DE FÉ
L Então, confessemos em conjunto a fé, na qual fomos batizados.
T Creio em Deus, Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso
Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, e
está sentado à direita de Deus, Pai todo-poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito
Santo, na santa Igreja cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida
eterna. Amém.
COMPROMISSO
L Esta é a fé que confessamos e em função da qual vivemos. Por isso eu lhes pergunto: vocês querem dar ouvidos
à palavra de Deus, acompanhando seus filhos durante os cultos, para que vivam a partir da sua promessa? Então
respondam: Sim, com a ajuda de Deus!
C Sim, com a ajuda de Deus.
L Vocês querem testemunhar o evangelho de Cristo na família e no mundo, para que as pessoas possam vir a
crer? Então respondam: Sim, com a ajuda de Deus!
C Sim, com a ajuda de Deus.
L Vocês querem, no Espírito de Jesus, empenhar-se pela verdade, justiça e paz e por todas as pessoas que são
confiadas a seus cuidados, especialmente estas crianças? Então respondam: Sim, com a ajuda de Deus!
C Sim, com a ajuda de Deus.
L Vocês querem aceitar-se como irmãs e irmãos na comunhão da igreja de Jesus Cristo? Então respondam: Sim,
com a ajuda de Deus!
C Sim, com a ajuda de Deus.
L O Deus Triúno acompanhe vocês com sua força e os conduza para a vida eterna.
C Amém.
IMPOSIÇÃO DAS MÃOS COM UNÇÃO
Deus eterno e misericordioso protege e ampara estas tuas filhas e filhos, de um e de cinco anos, também a seus
pais e mães, diariamente. Concede-lhes sempre o teu Santo Espírito, para que te obedeçam e te sirvam, e permaneçam contigo para sempre. Por Jesus Cristo, amém.

