Bênção da Água e Batismo (LOC. pág. 167)
A água sempre foi o símbolo matricial de todas as culturas, ou seja, a água representa a própria vida em plenitude.
Também é o símbolo da regeneração e purificação. A água utilizada no S. Batismo não é milagrosa em si mesma,
ela é um meio pelo qual nossa fé invoca o real significado do ato em si, e muito especialmente a plenitude da
presença do Espírito Santo na vida do Batizando. A água é símbolo de bênção, especialmente nos lugares onde a
Bíblia foi escrita (região de muitos desertos), assim também é utilizada para benzer lugares, pessoas, coisas, não
como um fim em si mesma, mas como uma remota reminiscência de que assim como alguns lugares, pessoas,
coisas representam bênçãos em nossas vidas, nos alegramos e rogamos a Deus a proteção e guarda de nossos
tesouros.
* E, então, designando-a pelo nome, derramará água sobre ela, ou a mergulhará na água, dizendo: (LOC. pág.
168)
Esta rubrica nos afirma que em nossa Igreja, as duas formas de batismo são aceitas tanto a aspersão quanto a
imersão. Os Batismos por aspersão são realizados nas igrejas por meio das Pias batismais. Os Batismos de
imersão são realizados em Piscinas batismais ou em rios.
Celebrante

“N”, no Batismo estás selado(a) pelo Espírito Santo com o sinal da Cruz (+). És de Cristo para
sempre. Amém. (LOC. pág. 169)
Nesta afirmação, temos o ato de “unção” com o óleo ungido pelo bispo (pastor da igreja). Este óleo representa a
própria presença do Espírito Santo na vida do batizando, e sua unção em forma do sinal da Cruz, é a lembrança de
que foi por Ele que a descida do Espírito Santo e a plenitude de nossa participação no Reino de Deus foi possível.
* O Celebrante poderá, então, entregar aos pais e padrinhos de cada criança ou adulto, um Círio aceso, dizendo:
(LOC. pág. 169)
O círio nada mais é do que uma vela de uso especial para o batismo assim como ela existem outras, também
chamadas com o mesmo nome, entretanto com finalidade específicas. O Círio batismal aceso com a chama da vela
do altar simboliza a própria presença de Cristo (Luz do Mundo e da Vida) na vida da pessoa. A luz afasta a
escuridão que nos inspira a dizer que Cristo afasta-nos das incertezas, dúvidas, medos e do mau.
*Quando foi celebrado o Batismo, será usado o Credo Apostólico. (LOC. pág. 171)
Esta rubrica está relacionada ao fato de que o Credo Apostólico desde os primeiros séculos da Era Cristã, era
recitado pelos neófitos batizandos como profissão de fé. Por isso sua forte ligação com o rito do Batismo.
* O Círio mencionado neste ofício convém que seja de cera para maior durabilidade. Na borda inferior grave-se a
data do batismo. Aos Pais recomenda-se que, anualmente, no transcurso da data do batismo, o círio seja aceso,
repetindo-se o gesto até que a criança venha a ser confirmada. (LOC. pág. 171).
Esta rubrica está relacionada com o papel que a memória da data do batismo pode proporcionar no conjunto das
ações a favor do próprio batizado no que diz respeito à lembrança dos votos do batismo, representando um
símbolo de piedade familiar e pessoal. No ato da confirmação, um novo círio é entregue.
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