Igreja Episcopal Anglicana do Brasil
Pastoral do Santo Batismo
1º. Encontro - Estudo para os Pais
Introdução
O Batismo é o sacramento da iniciação cristã, sacramento esse que nos torna filhos de Deus, participantes
do Corpo de Cristo (A Igreja) e nos inclui em sua missão. Na carta de S. Paulo aos Romanos (6:3-4) aprendemos
que o nosso Batismo nos liga a morte e Ressurreição de Cristo. O Batismo é, normalmente, um ato público, feito
por aspersão (também é permitido por imersão) e realizado em nome da Santíssima Trindade. É ato único e não
deve ser repetido ou banalizado.
No Batizado temos vários símbolos presentes: a água (purificação dos pecados), o óleo (a unção do Espírito
Santo), o Círio (a luz de Cristo). Toda essa simbologia sacramental é o sinal externo e visível daquilo que cremos
ser uma graça interna e invisível (espiritual).
A nossa Igreja, diz o LOC na pág. 163 “Admite-se ao Santo Batismo, segundo o Ensino de Cristo, pessoas de
qualquer idade”. Adverte, porém que no caso de crianças os pais, os padrinhos e a comunidade são responsáveis
pelo encaminhamento espiritual dessa criança até a confirmação.
Disso tudo concluímos que o Batismo não é apenas um “ato social” no qual os que estão sem vir à meses para
Igreja comparecem. É um ato profundamente sacramental onde promessas são feitas diante de Deus por pessoas
que devem ser cristãos praticantes da sua fé. Nesse ponto do encontro é importante ler e refletir a pág. 162 do
LOC para mais informações.
• É de fundamental importância relembrar também dos valores essenciais ensinados no Catecismo; vamos
relembrar? (Catecismo, Departamento de Comunicação da IEAB, Porto Alegre: 2000, pg. 22-23).
P: O que é o Santo Batismo?
R: O Santo Batismo é o sacramento pelo qual Deus nos adota como seus filhos e nos fez membros do Corpo de
Cristo, a Igreja (S. João 3:5; Romanos 4:3-5; Tito 3:5-6; Atos 22:16).
P: Qual é o sinal externo e visível do Batismo?
R: O sinal externo e visível do Batismo é a água em que a pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo.
P: Qual é a graça interna e espiritual do Batismo?
R: A graça interna e espiritual do Batismo é a união com Cristo na sua morte e ressurreição, o nascimento na
Igreja, a família de Deus. O perdão dos pecados e a nova vida no Espírito Santo.
P: Que se requer de nós no Batismo?
R: Requer-se de nós que renunciemos a satanás, o arrependimento de pecados e a aceitação de Jesus como
Senhor e Salvador (Atos 2:38).
P: Por que, então, são batizadas as crianças?
R: As crianças são batizadas para que possam fazer parte da Aliança, tornar-se membros de Cristo e obter a
redenção (S. Marcos 10:13-16; Atos 2:39).
P: De que maneira são feitas e cumpridas as promessas que dizem respeito às crianças?
R: As promessas são feitas no lugar das mesmas pelos pais e padrinhos, os quais dão garantia de que as crianças
crescerão dentro da Igreja, a fim de conhecer Cristo e poder segui-la (Josué 24:15b; Atos 16:31-33; Colossenses
2:11-12).

Apêndice rubricas do LOC pág. 162
• O Santo Batismo é o Sacramento da Iniciação Cristã, pelo qual, através da Água e do Espírito Santo, o
batizando nasce para uma vida nova e é enxertado no Corpo de Cristo, a Igreja.
• O Celebrante procurará saber se o batizando já foi batizado com água e em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo, pois o Batismo Cristão é para ser administrado apenas uma única vez. Em caso de dúvida, usar a
fórmula condicional, constante neste rito.
• O Santo Batismo é para ser celebrado, de preferência, aos domingos e dias santos, para que os fiéis sejam
testemunhas e relembrem os seus próprios votos e promessas batismais.
• Ministrado preferencialmente com a Santa Eucaristia, o Batismo será celebrado imediatamente antes do
Ofertório. É privilégio do Bispo quando presente, ser o Celebrante.
• Quando houver crianças por batizar, os pais participarão ao Ministro com a devida antecedência. O
Ministro providenciará para dar cuidadosa instrução e preparo aos pais e padrinhos, antes de administrar o
Batismo. O conteúdo e a forma destas instruções preparatórias serão determinadas pelo Bispo de cada Diocese.
• Para cada criança haverá, como padrinhos, pessoas batizadas. Farão promessas em seus próprios nomes
e votos em nome de seus respectivos afilhados. Os pais poderão também servir como padrinhos.
• No Batismo de adulto haverá, com antecedência, instrução e preparo do candidato. Haverá, ao menos,
duas testemunhas batizadas, com a responsabilidade de apoiar o candidato por orações e exemplos na sua vida
cristã.

Perguntas para meditação em casa:
1. Por que desejam o Batismo? Está claro o compromisso que estão afirmando?
2. Num mundo em que os valores cada vez mais estão banalizados, vocês acreditam que o Batismo tenha
alguma relevância para a transformação de nossa sociedade, tal como é?
3. Como vocês percebem na vida, os sinais invisíveis do Batismo, ou as graças espirituais deste
sacramento?

