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V E R
Dona Sebastiana contou certa vez que, numa reunião de preparação para o Batismo na sua 

comunidade, quando ela falava dos compromissos do cristão batizado, a mãe da criança começou a 
chorar  e dizer:  "Estão  querendo colocar uma carga muito pesada nos ombros do  meu filho, tão 
pequenino!"

Porque será uma reação assim? 
⇒ O que estava sendo dito era só brincadeira, Dona Sebastiana não queria falar sério.
⇒ A mulher tinha razão, batizado de criança não é ocasião de se falar em compromisso.
⇒ Ninguém está pensando nisso, a gente batiza por batizar, porque todo mundo faz assim, como 

todo o mundo come arroz com feijão.
⇒ A  gente  batiza  para  arrumar  mais  compadres.  É  muito  importante  ter  boas  amizades, 

principalmente amizade de pessoas mais ativas (a gente deve acompanhar os mais ativos, não?) ou 
de gente melhor de vida (dar um padrinho rico para o filho já é meio caminho andado. “Quem tem 
padrinho não morre pagão.”).

⇒ Ensinaram que toda criança tem de ser batizada, senão ela não vai para o céu ou pode ficar muito 
doente e morrer.

⇒ A gente manda batizar os filhos para não ficar com um pagão em casa.
⇒ A gente aprendeu que o Batismo dá a graça de Deus para a salvação da pessoa. Só isso!
⇒ Hoje ninguém quer saber de compromisso. É curtir a vida e pronto!
⇒ Batizar é ir a uma celebração na Igreja e depois reunir os compadres e amigos pra beber uns 

vinhos.
⇒ Outras.

E quais as conseqüências disso na prática?
∗ Ninguém quer saber de compromisso.
∗ Dificuldade em distribuir as tarefas na comunidade.
∗ A maioria prefere "se encostar" em uns poucos de boa vontade.
∗ Uns poucos resolvem fazer tudo sozinhos, transformar-se em donos da comunidade e dar o seu 

show particular, porque "ninguém quer saber de nada" ou "o povo gosta é assim mesmo". E a 
comunidade morre por falta de participação

∗ A mesma coisa acontece na Associação, na Cooperativa, na política, etc.
∗ Outras.

J U L G A R
Onde se vê o Reino de Deus ou o poder do dinheiro

nesse fato, em suas causas e conseqüências?
Sinais do Reino de Deus:

◊ Pais e padrinhos se preparam para o batizado dos filhos.
◊ Dona Sebastiana falar do Batismo como assumir um compromisso de vida.



◊ A mãe da criança entender que seu filho, apesar de pequeno, estava assumindo um compromisso 
sério.

◊ O interesse das pessoas pelo Batismo como uma ligação, embora vaga, com Deus e seu projeto. 
◊ Reforçar as amizades e ter momentos de companheirismo e de alegre convivência.
◊ O Batismo como compromisso faz com que todas as pessoas se tornem luz e fogo para mudar este 

mundo.
◊ Outros.

Sinais do poder do dinheiro:
• Batizado faz parte da cultura do brasileiro como arroz e feijão. E, como todo produto da cultura, 

favorece o consumo e incentiva a atividade econômica, dá lucro.
• Falar só de uma salvação individual e para a outra vida é muito bom: Deus cuida dos indivíduos e 

da vida eterna. Desta vida aqui e da organização da sociedade, o dinheiro cuida. Aí a religião e a 
fé não devem meter o bico.

• Ninguém precisa se preocupar muito em saber das coisas e se interessar pela vida em sociedade. 
Os mais competentes (expertos) cuidam disso.

• Querer que todas as pessoas tenham olhos e ouvidos muito abertos e tomem parte em tudo, só 
atrapalha o  poder  do  dinheiro.  Sem acumulação de capital, nada caminha e,  se todos  querem 
participar, quem vai acumular?

• A fé deve continuar  sendo um bom consolo  para  os  fracos  e  incompetentes,  senão eles não 
poderiam resistir aos sacrifícios que o poder do dinheiro precisa lhes impor.

• Outros.
O que diz a Palavra de Deus

Nos Atos dos Apóstolos 2,37-40 quando Pedro termina de falar, afirmando que aquele Jesus 
que as autoridades crucificaram era o Messias enviado por Deus e o novo Senhor da humanidade, as 
pessoas perguntaram naturalmente: "Que devemos fazer, então?" A resposta de Pedro é que cada um 
deve assumir pessoalmente o compromisso de mudar de mentalidade, "converter-se", antes de ser 
batizado.  A palavra grega  que  a  Bíblia costuma traduzir  por  "conversão"  significa mudança de 
cabeça, de mentalidade. É fácil de entender: A palavra grega é metanoia. Metamorfose todos sabem 
que é mudança de forma e paranóia, problema de cabeça. Assim, meta-noia é mudança de cabeça. 
Por isso é que ao final ele diz: "Salvai-vos dessa geração perversa!".

O Batismo exige, então, uma mudança radical na vida da pessoa, não é apenas um costume ou 
elemento da cultura brasileira como o feijão com arroz,  a dança e o futebol. É preciso salvar-se, 
escapar, ser diferente da geração perversa que aí está. É um compromisso sério de lutar para mudar o 
mundo, compromisso que a mãe entendeu pesado demais para o seu filhinho recém-nascido.

No Evangelho de João, Capítulo 9 o Batismo é visto como iluminação. O episódio é muito 
claro nesse sentido. O texto insiste em que o homem era cego de nascença, quer dizer nasceu cego. 
Não por culpa sua, nasceu dentro de um sistema onde só uns poucos,  os fariseus, enxergavam e 
davam todas as decisões. O restante do povo era de cegos, que se deixavam guiar por eles. E tudo 
era orquestrado para impedir que as pessoas abrissem os olhos. Todos ou negam o fato ou têm medo 
de procurar uma explicação. Só a pessoa batizada começa a enxergar e reconhece Deus no filho do 
homem Jesus (vv. 35-38). O assunto volta no capítulo 10 (v.21), onde também se diz que os que 
vieram antes de Jesus,  os  fariseus, que mantinham o  povo cego,  eram ladrões e bandidos (v.8), 
vieram para roubar, sacrificar, destruir, enquanto Jesus vem para que todos tenham vida e vida com 
fartura  (v.10).  A escolha tem de ser  feita,  ou  ficar cego  e  sem compromisso,  ou  enxergar  e  se 
envolver. Ou será que o Batismo é para ficar tudo certinho, acomodadinho, sem se incomodar nem 
incomodar ninguém?



O que diz o Concílio Vaticano II
Assim começa a Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo de Hoje conhecida pelas suas 

primeiras palavras em latim como "Gaudium et Spes": As alegrias e as esperanças, as tristezas e as 
angústias dos homens deste tempo, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são também as 
alegrias  e  as  esperanças,  as  tristezas  e  as  angústias  dos  discípulos  de  Cristo.  Nada  há  de 
verdadeiramente humano que não encontre eco no seu coração".

O que diz o Ritual do Batismo de 1999
25. Em muitas regiões, com alguns pais ainda não estão  preparados para a celebração do 

Batismo e, no entanto, o pedem para seus filhos, que mais tarde não serão educados cristãmente e, 
não raro, virão a abandonar a fé, não basta que, no rito, os pais sejam exortados e interrogados sobre 
a  fé, compete  às Conferências Episcopais,  no intuito  de auxiliar os  párocos,  estabelecer  normas 
pastorais para um período de tempo mais longo antes da celebração do Sacramento.

A G I R
Que podemos e devemos fazer? Que vamos fazer de concreto? Quem vai fazer o que?

<><><><><><><><><><><><><><><><><>
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Muitas pessoas levam seus filhos a batizar em outras paróquias. É um costume muito antigo. 
Algumas paróquias exigem autorização  escrita  da paróquia de origem da criança.  Durante  certo 
período, aqui na paróquia, as autorizações ficavam assinadas para a secretária apenas preencher, sem 
qualquer  observação ou  controle.  Em outubro  de 1991 o  Conselho Pastoral decidiu que não se 
dariam mais autorizações. Há paróquias que não a exigem e batizam. E há pessoas que mentem, 
dizendo residirem na paróquia onde querem batizar o filho.

Porque acontece isso?
⇒ Porque os pais querem arrumar mais padrinhos para os filhos.
⇒ Porque querem mais compadres.
⇒ Querem fugir de uma preparação.
⇒ Procuram celebração com ritual mais antigo, mais tradicional.
⇒ Porque têm vergonha de participar da comunidade.
⇒ Porque acham que quanto mais se gastar, melhor batizada ficará a criança.
⇒ Por que mais?

Que conseqüências isso traz?
∗ Muitas despesas para os padrinhos, que, além de vinho e presentes, têm de pagar viagem e outros 

adjuntos.
∗ A pessoa convidada para padrinho talvez preferisse o batizado aqui mesmo, mas para não criar 

problemas acaba aceitando e fazendo tudo conforme querem os pais da criança.
∗ Com a madrinha de "representar" ou de apresentar, o papel da mãe, que é principalmente o de 

apresentar a criança e pedir o Batismo, fica esquecido.



∗ Com outras "consagrações" o valor do Batismo, como consagração da pessoa a Deus e ao seu 
projeto, também fica esquecido. 

∗ Os que trabalham na pastoral do Batismo sentem-se desanimados com essas fugas.
∗ A Comunidade e a Paróquia ficam esquecidas. O novo cristão fica sendo um cristão avulso, sem 

ligação com a sua comunidade, com a paróquia, com ninguém e com nada.
∗ Outras.

J U L G A R

Onde se vê o Reino de Deus ou o poder do dinheiro
nesse fato, em suas causas e conseqüências?

Sinais do Reino de Deus
◊ A busca do Batismo.
◊ O apego às tradições e aos ritos antigos mostra um desejo de conservar a antiga fé e os antigos 

valores, que parecem estar sendo destruídos por tudo o que há de novo.
◊ Querer  mais compadres  mostra  um desejo  bom de  agradar  mais pessoas  e  conquistar  novas 

amizades.
◊ Devoção a Nossa Senhora.
◊ O passeio a uma cidade vizinha também faz parte da festa.
◊ Outros.

Sinais do poder do dinheiro
• Muitos padrinhos dão muitos presentes. Isso movimenta o comércio, ativa a economia. É muito 

bom... Melhor ainda se houver viagens, passeios...
• Cada um por si, cada um sabe de si, mesmo na religião. Isso é muito bom. É um dos fundamentos 

do capitalismo. A livre concorrência é que permite que os mais competentes acumulem maior 
capital para movimentar a máquina da produção.

• Comunidade,  muito  "esfrega-esfrega"  entre  as  pessoas,  não  é  nada  bom.  Isso  pode  levar  as 
pessoas a se esquecerem de que devem competir sozinhas. "Quem não tem competência não se 
estabelece". Se não é capaz de vencer sozinho, conforme-se em ficar no número dos vencidos.

• O que custa mais dinheiro as pessoas valorizam mais. Isso vale para tudo, mesmo para o Batismo.
• Outros.

O que diz a Palavra de Deus
Paulo fala do Batismo na Carta aos Gálatas, comunidades onde surgia um conflito sério entre 

cristãos que não tinham vindo da religião judaica e os que vinham da antiga religião e se achavam 
melhores e com mais direitos que os outros.  Ele, então,  diz que o  Batismo acaba com todas  as 
diferenças seja de religião ou de raça, ou de sexo ou de posição social. Todos se vestiram do Cristo 
igualmente, todos são iguais. Gl 3,26-28.

Na  Carta  aos Romanos fala diretamente do Batismo no  capítulo 6,3-4. Aí ele lembra que 
"batizar" significa mergulhar. Batizados em Cristo, significa mergulhados na sua morte. Isso lembra-
me  o  que  disse  uma  menina na  homilia da  missa  de  sua  primeira  comunhão:  "Para  viver  em 
comunidade é preciso passar pela cruz". Essa menina tinha visto na véspera o cartaz da sociedade em 
pirâmide e a cruz abrindo uma saída na base da pirâmide, para se tomar o caminho da comunidade, 
em busca da comunhão. Mergulhar na morte com Cristo significa para Paulo sepultar o antigo modo 
de viver (o da pirâmide, nós diríamos) para viver com Cristo uma vida nova, vida de comunidade 
tentando chegar à comunhão. Viver em comunidade com cabeça de pirâmide, não dá! E matar o 



"homem velho" que está em nós não é fácil. É preciso "passar pela cruz" como disse a menina, 
"mergulhar na morte com Cristo" como diz Paulo.

Na  Carta  aos  Filipenses ele não  fala diretamente do  Batismo,  mas apresenta  o  programa 
completo para quem é batizado.

No Capítulo 1,27-30 ele fala de viver a cidadania, lutar juntos, numa só alma, no meio deste 
mundo que nos é estranho e até inimigo. Mas para mudar o mundo é preciso viver em comunidade. 
Ele fala disso logo  em seguida no  Capítulo 2,1-5. Quando ele diz "em Cristo"  a  gente  poderia 
traduzir "na comunidade cristã". Já existem muitas coisas boas na comunidade. Para que ela seja 
perfeita só falta viver melhor duas coisas bem pequenas: 1. Eu considerar todos os outros superiores 
a  mim mesmo,  melhores  e  com mais direitos  do  que  eu,  e  2.  preocupar-me não  com os  meus 
interesses, mas com os dos outros. Nada fazer por orgulho, vaidade ou ganância. Vivendo isso na 
comunidade, então será possível enfrentar o "mundo inimigo".

Mas como viver isso? Quem começa a  se  esquecer  totalmente  de  si para  só  pensar  nos 
outros? Quem abre esse caminho? A resposta está logo em seguida, Fl 2,6-11: Jesus abre o caminho. 
Ele vai ocupar o último lugar e faz-se servo de todos. Por isso, através da humildade e do serviço ele 
se torna Senhor, chefe da nova humanidade. Quem foi batizado, foi mergulhado na morte de Cristo, 
entrou pelo caminho da comunidade, acendeu sua vela na luz do exemplo e no fogo da força de Jesus 
Cristo. Essa comunidade agora pode ser uma luz para a sociedade humana, o "mundo inimigo". Nos 
versículos 12-16 ele volta a falar da presença da comunidade de batizados no mundo. Deve ser um 
holofote no meio das trevas da corrupção e da perversidade. Sozinho quem poderá fazer isso?

A pessoa batizada só cumpre sua missão no mundo se viver em comunidade. Não adianta 
gritar  que está tudo errado,  tem que primeiro viver um estilo diferente com os companheiros na 
comunidade. Cristão avulso ou por conta própria é cristão perdido.

O que diz o Concílio Vaticano II
No início do seu número 9,  assim diz a  Constituição Dogmática sobre a Igreja conhecida 

pelas suas primeiras palavras em latim como "Lumen Gentium": "Foi vontade de Deus santificar e 
salvar as pessoas não individualmente, sem nenhuma ligação umas com as outras, mas organizadas 
em um povo que o conhecesse de verdade e santamente o servisse".

O que diz o novo Ritual do Batismo
4. O povo de Deus, ou seja, a Igreja, representada pela comunidade local, deve tomar parte 

no batizado das crianças como toma no dos adultos. Durante o rito,  porém, além das atribuições 
citadas  no  no. 7  das  Observações  preliminares  gerais,  a  comunidade  intervém quando  se  une  à 
aprovação  do  celebrante,  depois  que  os  pais  e  padrinhos  fazem sua  profissão  de  fé.  Assim se 
demonstra  que a  fé,  em que são  batizadas as crianças,  não é  somente  da família, mas constitui 
verdadeiro tesouro de toda a Igreja de Cristo.

A G I R
Que podemos e devemos fazer? Que vamos fazer de concreto? Quem vai fazer o que?
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