
 

 

 
 

O batismo, fonte do amor de Deus 
O batismo é o nascimento da criança para a igreja, pois, é no batismo que a igreja celebra a 

nossa dependência como filhos de Deus. É por meio desse sacramento que participamos da vida de 
Cristo, visto que Jesus é o grande sinal do cuidado de Deus. O santo batismo é o fundamento de 
toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito, que abre o acesso aos demais sacramentos. Por meio 
dele, somos regenerados como filhos de Deus, tornamo-nos membros de Cristo, agregados à Igreja 
e feitos participantes de sua missão.  

Para ser salvo, é preciso ter fé em Jesus e segui-Lo, mas ninguém pode seguir a Cristo sozinho. 
Pelo batismo, passamos a fazer parte da comunidade dos seguidores de Jesus, participantes da vida 
de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo é um dom de Deus para nós, dom que nos 

torna filhos amados, e não apenas 
simples criaturas.  
 Por que eu devo batizar uma 
criança? 

Podemos constatar que há ba-
tismo de crianças no tempo da Igreja 
primitiva, pois Jesus quer bem a elas, 
vemos isso quando Ele diz: “Deixai vir 
a mim as criancinhas e não as impe-
çais, porque o Reino de Deus é da-
queles que se parecem com elas. Em 
verdade vos declaro: quem não rece-
ber o Reino de Deus como uma crian-
cinha, nele não entrará’” (Lc 18,15-17). 

Se ganho algo bom, quero partilhar com os meus. Os adultos fizeram uma experiência com 
Jesus Salvador e foram batizados e conquistaram esse sacramento também para os seus filhos.  

Na igreja católica os sacramentos da iniciação são: batismo, Eucaristia e crisma, sendo o primeiro 
a porta de entrada para os demais. Após o batismo, os pais e padrinhos se tornam os principais 
evangelizadores e catequistas dos recém-batizados, vão ensiná-los sobre a fé e proporcionar-lhes 
experiências de oração. O padrinho deve ser presente e dar testemunho de fé em Jesus Cristo, 
esse é o maior presente que pode e deve dar ao seu afilhado. 

Enfim, o batismo é um sacramento, uma graça sobrenatural, é um sinal visível de uma graça 
invisível e é recomendado pela Igreja. Ele insere a pessoa na linda família cristã. A partir daí, o 
indivíduo deve ser ajudado pelos pais, padrinhos e pela comunidade de fé, a buscar a vida eterna 
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