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ORAÇÃO

  

Atos dos Apóstolos 2, 38

Pedro lhes respondeu: “Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado 
em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e 
recebereis o dom do Espírito Santo.“ 

CONTEMPLE

Uma pessoa lê a passagem bíblica em voz alta. 
Pequeno silêncio.

Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

ESTUDE

1. Leia o texto do YOUCAT uma frase de cada vez. Então 
    uma pessoa lê o texto completo em voz alta.

2. Três minutos de silêncio.

3. Cada pessoa lê uma palavra ou frase em voz alta (sem 
    comentar) que tenha chamado a atenção.

4. Explique brevemente no momento seguinte o porquê de 
    ter escolhido a frase (ex: memórias, questionamentos, 
    etc.). 

194 O que é o Batismo?

O Batismo é o caminho do reino da morte para a Vida, a porta da Igreja e 
o começo de uma comunhão duradoura com Deus. [1213-1216, 1276-1278]

O Batismo é o Sacramento fundamental e a condição prévia para todos 
os outros sacramentos. Ele liga-nos a Jesus Cristo, insere-nos na Sua 
morte redentora na cruz, libertando-nos do poder do pecado, e faz-nos 
ressuscitar com Ele para uma Vida interminável. Visto que o Batismo é 
uma aliança com Deus, o batizando (ou os pais no batismo da criança) 
deve aceitá-lo na liberdade. 

Meu Senhor e meu Deus!
Em sua ressurreição,  venceste a morte.
Pelo batismo, também tornou-nos vencedores da morte.
Nossas mãos já tocam essa vitória que  conduz a uma vida  
sem fim. Amém.

DESAFIO

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste 
tópico!

Livro dos tesouros: Separe cinco minutos para escrever 
tudo que deseja se lembrar. 

PARTILHE 1. Por que o batismo é tão importante? O que acontece através de-le?

2. Por que o batismo precisa do "sim" do ser humano e o que significa 
    quando os pais fazem isso em nome do seu filho?

3. Por que é importan-te a renovação da promessa batismal?

4. De que forma você pode testemunhar, em sua vida, o fato de ser um 
    cristão batizado?

Nossos DESAFIOS são somente sugestões que você pode 
adicionar às reuniões do guia de estudo. Você pode também 
substituí-los por mais fortes, mais adequados, mais originais 
ou melhores. Entre em contato conosco pelo e-mail 
feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Compartilhe sua experiência no 
Facebook ou Instagram.

O Papa Francisco chama o batismo de "carteira de identidade" do cristão 
e nos convida a memorizarmos esta data a fim de celebra-la, a cada ano,  
através de uma pequena festa de agradecimento .

Pergunte, aos seus pais ou à(s) pessoa(s) que o batizaram, porquê e em 
qual data elas o fizeram. Você pode contar a resposta deles para os 
outros na próxima reunião.

Você aceita esse desafio?

Por que os cristãos são 
batizados?
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