“Na boca das crianças,
Senhor, pusestes o louvor
perfeito”
(do salmo 8)
Francisco – Sabes, Margarida, hoje vai ser um dia
diferente. Os teus pais e os meus convidaram a nossa
família alargada e muitos amigos para fazerem uma
grande festa
Margarida - Já tinha reparado na azáfama dos últimos
dias. Mas não percebo porquê toda esta confusão. Talvez o
João e a Maria nos saibam explicar.
João Nuno – É o dia do vosso Batismo! Um dia muito
importantes em que vocês, os mais novos da família, vão
ser, publicamente, apresentados.
Maria – Dizes bem, João Nuno, mas essa não é a única,
nem a principal, razão para toda esta festa.
João Nuno – Explica, então, Maria o que é isso do Batismo.
Maria – O Batismo é o nosso nascimento para Deus. É um
“novo nascimento” para uma vida feliz, para uma vida a
fazer o bem. Sozinhos, erramos muitas vezes, mas o
batismo faz-nos nascer, de novo, para uma vida nova,
alegre e solidária. Ficamos a ser filhos de Deus e irmãos
uns dos outros.

Francisco – Ó Guiga, a minha irmã já sabe muita coisa,
quem lhe terá ensinado?
João Nuno – Eu também sei que, se pelo Batismo nos
tornamos filhos de Deus, então podemos chamar a Deus:
Pai.
Margarida – Boa, mano, não te deixes ficar atrás…Que
bom sabermos que Deus é nosso Pai e nos ama muito.
Maria – Queria ainda explicar-vos mais umas coisas: na
celebração do Batismo vão ser usados alguns símbolos
muito importantes.
João Nuno – Eu sei um: a Vela. Mas o que significa a vela?
Maria – A vela significa que, pelo batismo, ficamos
envolvidos pela Luz de Deus que nos faz ver, de modo
claro, qual é a vontade de Deus. E vestimo-nos de branco
para mostrar que estamos cheios da Luz de Deus.
João Nuno – Perfeito Maria, vou estar com muita atenção
para ver o que é que se vai passar com as velas do batismo
da mana e do primo.
Maria – Ainda há um outro símbolo muito importante sem
o qual não há batismo.
João Nuno – Já sei: é a Água.

Francisco e Margarida – Água. Então vão mergulhar-nos
na água?
Maria – A palavra batismo significa mesmo “mergulho”.
Mas não vos vão mergulhar na água como quando
tomamos banho. O Celebrante derrama sobre as vossas
cabeças um pouco de água e diz umas palavras muito
importantes: Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo.
João Nuno – E qual é o significado desse gesto?
Maria - A água é origem de toda a vida e, pelo batismo,
recebemos a Vida Nova que vem de Cristo. A água também
limpa e purifica e, pelo batismo, ficamos puros e com o
desejo de fazer o bem.
João Nuno – Estou cheio de curiosidade de ver tudo o que
vai acontecer no Batismo da mana e do primo.
Francisco e Margarida – Vai ser um dia muito bonito, a
partir do qual entramos na vida de Deus. Que bom!
Estamos muito felizes.
Francisco – Em nome dos meus pais, quero agradecer a
todos a vossa presença, neste dia tão importante para nós.
Margarida – Obrigada por terem vindo. Espero que se
sintam acolhidos e felizes por estarem connosco.
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Batismo
A Teresa Costa (SDEC) elaborou este pequeno texto, em diálogo, sobre
o sacramento do Batismo. O João Nuno e a Maria são os irmãos mais
velhos da Margarida e primos do Francisco. Numa conversa simples e
acessível, sem deixar de ser profunda e cheia de conteúdo, os mais
velhos vão explicando aos mais novos o sacramento do Batismo que
estes entretanto receberão.

