
http://www.obrascatolicas.com/



http://www.obrascatolicas.com/



O SANTO SACRAMENTO 

DO 

BATISMO 

SUSCINTAMENTE EXPLICADO AOS FltiS 

POR 

FR. BENVINDO DESTÉFANI, 
O. F. M. 

TERCEIRA EDICAO 

REVISTA E AUMENTADA 

I .. I 

EDITORA VOZES L TOA. 
PETRóPOLIS, EST. DO RIO 

http://www.obrascatolicas.com/



N I H I L OBSTAT 

FR. MARIANO WINTZEN, CENSOR, 

FR. ALEIXO VbLKERT, O . F. M. 

PETRóPOLIS, 3 DE JULHO DE 1934. 

I M P R I M A T U R 
POR COMISSAO ESPECIAL DO 
EXMO. E REVMO. SS. BISPO DE 
NITERói, D. JOSE PEREIRA ALVES. 
PETRóPOLIS, 10 DE JANEIRO DE 
1941. FR. HELIODORO MttLLER, 
O. F. M. 

TODOS OS DffiEITOS RESERVADOS 

http://www.obrascatolicas.com/



DEDICAÇÃO 

A SÃO JOÃO BATISTA VIANNEY 

O SANTO CURA D'ALMAS, 

DEDICA 

O AUTOR 

http://www.obrascatolicas.com/



http://www.obrascatolicas.com/



J:~8:~~~ 
~~ v AO ~'Y~ LEITOR 

O escopo deste modesto opúsculo é for
necer melhor compreensão do santo sacra
mento do batismo; é dar sentido às suas 
significativas ceremOnias; é desvendar 
singelamente as peregrinas belezas espiri
tuais, ocultas na primeira e mais neces
sária das sete fontes da graça, que são os 
sacramentos, administrados pela Igreja 
santa. 

Que o divino Jl!c3pirito Santo queira pro
digalizar, aos que lerem estas desatavladas 
linhas, grande intuição nos mistérios da 
religião católica, à qual fica integrado o 
cristão pelo batismo. 
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INTRODUÇAO 

Fontes da graça 

1 - O auxilio que Deus dispensa à cria
tura humana para ela poder praticar atos 
meritórios e, assim, alcançar a bem-aven
turança do céu, chama-se graça divina. 
Autor soberano de todas as graças, Deus 
prodigaliza a graça do modo que lhe aprou
ver. Todavia, certas graças nos vêm de 
Deus por determinadas fontes espirituais: 
os sete sacramentos, instituídos por- nosso 
Senhor e administrados aos fiéis pela Igre
ja católica. 

2 - A graça que Deus prodigaliza ao 
homem pode ser um adjutório que passa 
ou pode ser um dom que permanece na 
alma. Pela primeira graça, que se· chama 
atual, o homem fica habllitado a praticar 
o bem de ato em ato; pela segunda graça, 
que se chama santificante, o homem, em 
sua alma, é elevado à dignidade sobre
natural de filho de Deus. 

3 - Adão e Eva, nossos primeiros pais, 
sairam inocentes da mão criadora de Deus 
e estavam ornados da graça santificante, 
de sorte que o Altissimo os reconhecia 
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como seus filhos e lhes concederia, como 
a toda sua progênie, a felicidade eter
na, se sustentass·em a prova de nâo co
merem do fruto da árvore da ciência do 
bem e do mal, a árvore proibida. A graça 
santiflcante tornava-os formosos e seme
lhantes a Deus, com o qual mantinham 
relações fillais. 

4 - A felicidade e a santidade do pri
meiro casal humano provocou a inveja do 
demônio. Levados pela tentação da ser
pente infernal, comeram da fruta proibi
da, desobedeceram gravemente à lei de 
Deus, cometeram um pecado mortal, pre
cipitando-se das alturas da suma felici
dade aos abismos da mais deploravel mi
séria. Perderam o dom inefavel da graça 
santtficante. Secou, por assim dizer, a 
fonte de graças. Indignado pela desobe
diência, expulsou-os Deus do Eden e ja
mais poderiam pOr o pé no jardim das de
ltcias. 
5- Privados da graça santificante, Adão 

e Eva viviam num oceano de amarguras. 
A tristeza, o remorso espremiam-lhes lá
grimas cand·entes que enterneceram o co
ração compassivo e misericordioso do 
Criador. Com o primeiro pecado mortal, 
que se transmitiu aos descendentes de 
Adão e Eva como pecado original, estan
cou-se a fonte de graças tambem para 
toda a sua posteridade. 
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6 - Compadecendo-se dos nossos pri
meiros pais ao expulsá-los do paralso, 
Deus prometeu-lhes um Salvador, solene 
promessa que se realizou na plenitude dos 
tempos, pela vinda ao mundo do Verbo 
incamado, que satisfaria condignamente 
à falta de Adão e Eva, tirando o pecado e 
abrindo novamente a fonte de graças 
para todo o gênero humano. 

7 - O meio de abrir de novo o canal 
da graça deveria ser a paixão e morte de 
Jesus CriSto. Condenado à morte da cruz, 
por POncio Pilatos, o divino Redentor ofe
receu ao eterno Pai sua vida em satisfação 
do pecado de Adão e Eva e de todos os 
seus descendentes. Mal J·esus tinha expi
rado no patibulo, um soldado abriu-lhe o 
peito, ferindo-lhe o coração sagrado, de 
sorte que o Salvador veio a derramar a 
derradeira gota de sangue, em favor da 
numanidade prevaricadora. 

8 - Naquele momento importantissimo 
em que a lança do soldado abriu o coração 
de Jesus, o Padre eterno, lá do céu, abriu 
novamente a fonte de graças, devido aos 
merecimentos infinitos de Jesus, devido à 
plena satisfação prestada pelo pecado de 
Adão e Eva e pelos pecados de todo o 
mundo por Jesus Cristo ao Padre eterno. 
Esta fonte de graças, estancada primitiva
mente pelo pecado de Adão e Eva e re
aberta pela morte de Jesus Cristo na cruz, 
por vontade divina, divide-se em sete ca-
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nais, que formam, na nova lel, os sete 
sacramentos, pelos quais, em via normal, 
Deus quer aplicar aos descendentes de 
Adão e Eva os merecimentos de Jesus 
Cristo, Filho unigênito de Deus, Deus e 
Homem verdadeiro. 

9 - O Espírito Santo, o santificador das 
almas, através dos sete sacramentos, 
transmite aos corações dos homens as 
graças que o Redentor nos mereceu pela l 
sua. paixão e morte. O primeiro e o mais 
necessário dos sete sacramentos, institui-
dos por nosso Senhor Jesus Cristo, é o 
batismo. 

10- O batismo é o sacramento que nos 
faz cristãos, isto é, discípulos de Jesus 
Cristo, filhos de Deus e membros da Igre
ja católica. De lnstituiçâo divina, o di
vino Mestre incumbiu aos apóstolos e seus 
legítimos sucessores de batizar todos os 
povos e todas as nações do orbe terráqueo: 

-Ide pelo universo, pregai o evangelho a 
todas as criaturas. Quem crer e for bati
zado, será salvo. Quem não crer, será con
denado (Me 16, 17). 

O batismo é, propriamente, o distintivo 
dos cristãos, dos adeptos de Jesus Cristo. 
E' facil verificar, desde os primórdios do 
cristianismo, segundo uma. eloquente pá
gina dos Atos dos Apóstolos (cap. 8), que 
conceito se fazia do batismo e como ele 
marcava deveras a segregação definitiva. 
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do paganismo e o ingresso na religião cris
tã. Basta lembrar o episódio do diácono 
Felipe, chamado para batizar o camareiro 
da rainha de Candace: " ... e continuan
do a caminhar, encontrou uma fonte; e 
disse o eunuco: Ai está água; que é que 
me impede ser batizado? E disse Felipe: 
se crês de todo o teu coração, bem podes. 
E ele respondendo, disse: Creio que Jesus 
Cristo é o Filho de neus. E mandou parar 
o coche, e desceram os dois á água, Fe
lipe e o eunuco, e batizou-o" ... 

Temos, nesta descrição plástica, um do
cumento inconcusso da prática deste sa
cramento desde os albores do cristianismo. 

11 - O batismo é o sinal da graça, por
que, com a parte sensivel que tem, indica 
a graça invisivel que confere; é um sinal 
eficaz dela, porque, significando a graça, 
realmente a dispensa. :r-ybatismo, a água 
que se lança sobre ~· ~abeça do batizan
do, ao mesmo temr/'/ que se pronunciam 
as palavras, é um /Í;inal sensível de lava
gem. Este sinal sensível produz na alma a 
lavagem espiritual significada, confere a 
graça que significa. O batismo dá. real
mente a graça significada em virtude de 
·''la origem divina, conforme se deduz das 
palavras terminantes do divino Mestre aos 
apt·stolos e seus legitlmos sucessores: 
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- Tem-se-me dado todo o poder no céu 
e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as 
gentes, batizando-as em nome do Padre, 
do Filho e do Espirito Santo (Mt 28, 18). 

12- A administração do sacramento do 
batismo, como a dos demais sacramentos, 
é acompanhada de várias e mui significa
tivas ceremônias, destinadas a excitar a 
devoção cristã e tornar mais solene a ad
ministração dos sacramentos, dos quais 
são como que o ornamento exterior. A· 
Igreja católica, rodeando com significati
vas ceremônias, que a realçam, a adminis
tração dos sacramentos, andou fielmente 
nas pegadas do divino fundador Jesus 
Cristo e inspirada pelo Espírito Santo. 
Pois, o divino Redentor mesmo serviu-se 
de ceremônias ao operar milagres. Assim, 
por exemplo, na cura do cego de nascença, 
vemos Jesus formar com o pó da terra e 
com saliva um pouco de lodo, untar com o 
mesmo os olhos do cego e mandá-lo lavar
se no tanque de Siloé (Jo 9). Na ressu
scitação do filho da viuva de Naim, Jesus 
toca o esquife primeiro, e depois manda 
ao defunto que se levante (Lc 7, 11-17). 
Antes de ressuscitar a filha de Jairo,· o 
Salvador tomou a mão da menina morta, 
dizendo-lhe, em seguida, que se levantasse 
(Me 5). 

Por isso, as ceremônlas merecem todo o 
respeito e acatamento religioso. 
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O BATISMO 

CAPíTULO PRIMEIRO 

As ceremônias do batismo e suas 
signüicações 

I 

1 - Aos espartanos, povos da antiga 
Grécia, ordenava a lei de Licurgo que a 
criança nascida enfezada ou defeituosa 
fosse precipitada do Taigeto, isto é, de 
uma torre em praça pública, de cujos altos 
a criatura raquítica era atirada para 
dentro de uma cova profunda, onde, es
magada pela queda, exalava os primeiros e 
últimos vagidos. 

Julgamos isso uma crueldade abomina
vel, porque repugna que se mate barbara
mente um ente humano pelo simples moti
vo de ter nascido aleijado. Embora sob 
outro aspeto, renova-se, entretanto, esse 
deslize nos nossos dias. 
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Cometem-no aqueles pais que descuidan1. 
das almas de seus filhos recém-nascidos, 
negando-lhes o batismo ou protelando-o a 
ponto de os expor a morrerem sem as 
águas lustrais, impedindo-os, desta feita, 
de alcançar a vida eterna. 

Pois o batismo é absolutamente necessá
rio a todos sem distinção, porque todos na
scem com o pecado original, isto é, pri
vados da graça santificante (Can. 737, § 1). 

As crianças que falecem sem batismo 
não podem gozar a felicidade eterna, con
forme a sentença do Salvador: 

- Se alguem não renascer da água e do 
Espírito Santo, não pode entrar no reino 
dos céus (Jo 3, 3). 

Isso porque lhes falta a graça santifi
cante, dada pela primeira vez pelo batis
mo que, por esse motivo, foi chamado pelos 
santos padres a porta do céu. As crianci
nhas falecidas sem batismo, todavia, não 

1 serão condenadas para o inferno, porque 
não cometeram nenhum pecado pessoal. 
Irão para o limbo, onde gozarão uma certa 
felicidade natural, sem dor corporal nem 
tristeza espiritual. Mas, esta felicidade, 
comparada com ~ dos bem-aventurados 
no céu, é como a pálida luz de uma lâm
pada para o brilho do sol. Em vista disso, 
é patente a grave responsab111dade dos pais 
que, por negligência, diferem o batismo 
ou até deixam morrer seus filhos sem a 

16 

http://www.obrascatolicas.com/



regeneração batismal, excluindo-os da vi
são beatífica. 

2 -A santa Igreja, reprovando tão pés
simo costume, (can. 770), manda que se 
batize a criança dentro dos primeiros oito 
dias, que se lhe imponha um nome cris
tão; que se lhe dê padrinhos católicos e 
religiosos, excluindo sempre padrinhos ma
çons, espíritas ou protestantes. (Can. 765, 
§ 2). Apresenta graves inconvenientes o 
retardar o batismo: a criança permanece 
no poder de satanaz, devido ao pecado 
original, fica privada por dilatado tempo 
da graça santificante e exposta a morrer 
sem batismo, que é um sacramento insti
tuído por nosso Senhor Jesus Cristo para 
nos regenerar pela graça, fazer-nos cris
tãos, filhos de Deus, membros da Igreja e 
herdeiros do reino dos céus. 

Pelo batismo somos como que incorpo
rados em Jesus Cristo e, por consequência, 
nos tornamos seus irmãos espirituais e fi
lhos do eterno Pai, como se exprime o 
apóstolo: 

- Considerai qual foi o amor que nos 
most1·ou o Pai em querer que nós sejamos 
chamados filhos de Deus e com efeito o 
sejamos (Jo 3, 1). 

3 - Constitue, pois falta para os pa1s, 
se, à espera de padrinhos, demoram meses 
ou anos o batismo de seus filhos. E' dever 
dos pais escolher para seus filhos um nome 

O sto. & do batismo - I 17 
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de santo para que este com suas virtudes 
lhes seja de aux111o e de amparo na vida 
espiritual. Demonstra crassa ignorância 
religiosa o fato de se darem às crianças 
nomes de entes fabulosos, de ímpios, de 
artistas de cinema, ou outros nomes ridí
culos e fúteis. 

II 

A entrada do batistério 

1 - O lugar onde, por via de regra, se efe
tua o batismo, chama-se batistério, pe
quena capela junto à porta principal da 
igreja. 

Por ser ainda pagã, a criança detém-se 
· à porta do batistério para significar que 
não é digna de entrar no templo, reser
vado aos cristãos, aos filhos adotivos de 
Deus. O sacerdote pergunta ao batizando 
por intermédio dos padrinhos: 

- Que pedes à Igreja de Deus? 
E os padrinhos respondem em nome do 

afilhado: 
-A fé. 
E o sacerdote continua: 
- Que te dá a fé? 
- A fé me dá a vida eterna. 
Acrescenta o sacerdote a esta afirma

ção: 
- Se queres entrar na vida eterna, 

guarda os mandamentos: ama a Deus e 
ao próximo como a ti mesmo. 
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2 - :mm seguida, o ministro da Igreja 
bafeja ligeiramente, por tres vezes e em 
forma de cruz sobre o batizando, para sig
nificar que, pelo batismo, a criança fica 
livre da escravidão do demônio, expulso 
pela virtude do Espírito Santo, dizendo: 

- Oh! imundo espírito infernal, aban
dona esta criança e cede lugar ao Espfrito 
Santo consolador. 

O sacerdote faz na testa e no peito do 
batizando o sinal da cruz. Para este fim, 
cuidem os padrinhos de tirar, em tempo, 
a touquinha da criança e desabotoar su
ficientemente a roupinha do peito. O si
nal da cruz na testa e no peito significa 
que o batizando deve pertencer a Jesus 
com o entendimento, estudando e com
preendendo sua doutrina, praticando-a de 
coração, amando a Jesus sobre todas as 
coisas. Prosseguindo, o sacerdote coloca 
a mão direita na cabeça da criança, dando 
a entender que dela toma posse em nome 
do Redentor que a resgatou com seu pre
ciosíssimo sangue. Deposita, após isso, na 
boca do batizando um pouco de sal bento. 
Como o sal natural presserva a carne da 
deterioração, tornando-a comestível, assim 
aquele sal bento simboliza a sabedoria 
cristã que presserva a alma da corrupção 
do pecado e do vicio, dando-lhe gosto pe
las coisas celestes e divinas. E', pois, uma 
ceremônia altamente significativa e que 
só a ignorantes pode provocar o riso. 
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3 - Feitas outras orações de esconjura
ção contra o demônio e de invocação a 
Deus, o padre põe a ponta da estola sobre 
a criança. 

Entende-se por estola uma tira comprida 
de seda, mais larga nos extremos do que 
no meio, que o sacerdote reveste por cima 
do roquete ou sobrepeliz. Por ocasião do 
batizado, usa-se uma estola que é dum 
lado de cor roxa e do outro de cor branca. 
A estola representa a autoridade eclesiás
tica. O padre, revestido da autoridade 
eclesiástica, impondo a estola, autoriza a 
criança a entrar na igreja para receber o 
batismo, dizendo: 

- Entra no templo de neus, para teres 
parte com Cristo Jesus na vida eterna. 

III 

Na pia batismal 
1 - Transposto o limiar do batistério, 

na proximidade da pia batismal, os pa
drinhos fazem em nome do afilhado a 
profissão de fé com a recitação do Creio 
em Deus Padre e do Padre nosso. 

Dai a necessidade de saberem de cor 
aquelas duas orações ou, ao menos, de as 
saberem ler no catecismo, que podem ter 
à mão no momento, orações que aqui re
produzimos para maior comodidade dos 
padrinhos. 
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Credo 

"Creio em Deus Padre, todo pode
roso, Criador do céu e da terra; e em 
Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso 
Senhor, o qual foi concebido do Es
pírito Santo; nasceu de Maria Vir
gem; padeceu sob o poder de Pôncio 
Pilatos; foi crucificado, morto e se
pultado; desceu aos infernos, ao ter
ceiro dia ressurgiu dos mortos; subiu 
aos céus, está sentado à mão direita 
de Deus Padre, todo poderoso, donde 
há de vir a julgar os vivos e os mor
tos. Creio no Espírito Santo; a santa. 
Igreja católica; a comunhão dos san
tos, a remissão dos pecados; a res
surreição da carne; a vida eterna. 
Amen". 

Padre nosso 

"Padre nosso, que estais nos céus, 
santificado seja o vosso nome, venha 
a nós o vosso reino, seja feita a vossa 
vontade, assim na terra c0mo no céu. 
O pâo nosso de cada dia nos dai hoje; 
e perdoai-nos as nossas dívidas, assim 
como nós perdoamos aos nossos de
vedores; e não nos deixeis cair em 
tentação; mas livrai-nos do mal. 
Amen". 
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2 - Depois de novo exorcismo, o mi
tl1stro de Deus aplica um pouco de saliva 
nos ouvidos e no nariz do batizando, a 
exemplo do que fez o Salvador com o sur
do-mudo do evangelho, para indicar que 
os ouvidos uevem abrir-se às verdades 
evangélicas e que o cristão deve com sua 
vida modelar, difundir o perfume das boas 
obras, tornando-se o bom odor de Cristo, 
conforme a frase do apóstolo s. Paulo, 
guardando fechados seus ouvidos à calú
nia, à detração, à maledicência, às con
versas inconvenientes. 

3 - Antes que o padre proceda ao ato 
batismal, ele quer ouvir o batizando, se 
está disposto a renunciar ao demônio: o 
inimigo de Deus; a todas as suas obras: o 
pecado; a todas as pompas: as vaidades 
do século. Os padrinhos respondem em 
nome do afilhado às perguntas: 

-Renuncio. 
Quem quer receber o batismo, deve obri

gar-se a professar a fé c a observar a lei 
de Jesus Cristo. Por isso, deve estar dis
posto a renunciar a tudo o que se opõe a 
Cristo, à sua doutrina e à sua lei. Ora bem. 
O maior inimigo de Jesus Cristo é o de
mOnto. Quem recebe o batismo liga-se com 
um vinculo perene a Jesus Cristo, de quem 
se torna membro, e, por consequência, 
deve renunciar a satanaz, às suas obras, 
às suas pompas, às máximas corruptas e 
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corruptoras, por ele insufladas, como se
jam os divertimentos perigosos, as festas 
licenciosas, o amor exagerado às honra
rias, à ambição, aos bens terrenos. O cris
tão não pode servir juntamente a Deus e 
ao demônio; acender uma vela a Deus e 
outra ao diabo. Declara-o explicitamente o 
divino Mestre: 

- Ninguem pode servir a dois senhores 
(Mt 6, 24). 

- Quem não é comigo é contra mim 
(Mt 12, 13). 

Por boca dos padrinhos, o batizando 
prontiflca-se a renunciar ao demônio, às 
suas obras e pompas. 

Aceitando esta renúncia solene, o sacer
dote passa a ungir com o óleo santo dos 
catecúmenos a criança no peito e entre 
os ombrOio, em forma de cruz, para teste
munhar que lhe confere, com a sagrada 
unção, força e coragem para carregar pa
cientemente a cruz da vida e trazer sem
pre no coração e nas obras a cruz de 
Cristo. 

IV 
Profissão de fé e batismo 

"' 1 - Depondo a estola de cor roxa, sinal 
de penitência, o sacerdote assume uma 
estola de cor branca, sinal de alegria, e 
faz emitir ao batizando, por intermédio 
dos padrinhos, uma solene profissão de fé, 
perguntando-lhe se acredita em Deus Pa-

23 

http://www.obrascatolicas.com/



dre, criador, em Deus Filho, redentor, em 
Deus Espírito Santo e na santa Igreja. 
Os padrinhos respondem a cada pergunta: 

-Creio. 
Feita a declaração perentórla da fé, o 

ministro de Deus indaga definitivamente: 
- Queres então ser batizado? 
- Sim, quero! 
2 - Em face desta afirmação, a ma

drinha achega o batizando à pia, o pa
drinho coloca a mão direita nos ombros 
da criança, o padre toma da água batis
mal, lança-a sobre a cabeça da criança, 
pronunciando concomitantemente o nome 
dela e as palavras seguintes: 

......_ N. N., eu te batizo em nome do Padre, 
e do Filho, e do Espírito Santo. 
- Neste augusto momento, abre-se o céu, 

desce o Espírito Santo, que expulsa o de
mô:ilio, o batizado de filho da ira torna-se 
filho adotivo de Deus e templo vivo do 
Espírito Santo; podendo-se-lhe aplicar as 
palavras do Eterno Padre por ocasião do 
batismo de Jesus, no rio Jordão: 

- Este é meu filho muito amado, em 
quem pus minha complacência (Mt 2, 17). 

3 - Se uma criança nascer gravemente 
enferma e as circunstâncias não permiti
rem de levá-la à igreja, chame-se com ur
gência um sacerdote, para que ele a ba
tize em casa. Todavia, se o perigo de morte 
estiver iminente e já não der tempo de 
chamar um sacerdote, toda e qualquer 
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~ 

pessoa pode, nesta emergência, batizar 
validamente a criança, contanto que tenha 
a intenção de conferir o batismo confor
me o faz a santa Igreja, derrame água 
na criança e profira, ao mesmo tempo, as 
palavras: 

- N. N., eu te batizo em nome do Padre 
e do Filho e do Espirito Santo. 

Algumas raras vezes não é possivel der
ramar a água sobre a cabeça da criança. 
Neste caso, derrama-se água sobre outra 
parte do corpo. Se depois for possivel der
ramar a água sobre a cabeça, faça-se 
tudo de novo, isto é, derramando água 
sobre a cabeça e dizendo as palavras pres
critas, porém com a intenção de não bati
zar no caso que o primeiro batismo vales
se (Can. 746 e 742). 

Cessado o perigo de vida, a criança deve 
ser levada· à igreja para o devido assento 
do ba tis:::o nos registos paroquiais e para 
serem supridas pelo sacerdote as cerernõ
nias omitidas (Can. 759 e 760). 

Por ocasião do assentamento dos batiza
dos, os padrinhos costumam solver o emo
lumento prescrito pela tabela diocesana. 
Com isso não pagam o sacramento. Dão 
uma espórtula para a honesta sustenta
ção do ministro do altar, que, servindo ao 
bem espiritual dos cristãos, deve ser con
venientemente sustentado pela contribui
ção dos fiéis. Patenteiam pouca compre-
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ensâo das coisas e dão de si mesmos pés
simo atestado aqueles padrinhos que, na 
hora dos assentamentos, se põem a ques
tionar com o sacerdote, recusando-se a 
solver as taxas devidas. o padre zeloso, 
por sua vez, encontrando padrinhos decla
radamente pobres e indigentes, que no 
momento não dispõem de nada, não se 
negará a fazer o batizado gratuitamente, 
esperando melhor remuneração de Deus, 
que nunca se deixa vencer em generosi
dade. 

v 
(Jltimas ceremônias 

1 - Depois do batismo a criança é un
gida na sumidade da cabeça com o óleo 
do sagrado crisma, para indicar a unção 
interna, operada pelo Espírito Santo no 
batizado que, pela graça santificante, se 
tornou membro mistico de Jesus Cristo e 
filt.o da santa Igreja. 

2 - Em seguida, o sacerdote impõe ao 
batizado uma toalha branca, em memória 
da antiga veste alva que recebiam e usa
vam os recém-batizados nos primeiros 
tempos do cristianismo, símbolo da ino
cência que o batizado deve guardar inta
cta e levar imaculada ao tribunal de Jesus 
Cristo para obter a vida eterna, dizendo 
conforme o ritual: 
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- Recebe esta veste cândida, que le
varás sem mancha até ao tribunal de 
nosso Senhor Jesus Cristo, para que te
nhas a vida eterna. 

Desta ceremõnia tão significativa a his
tória eclesiástica nos refere o seguinte 
episódio: 

No século quarto, os vândalos, após te
rem devastado a Africa, moviam persegui
ção sangrenta aos cristãos. Um dia, foi 
preso e conduzido ao tribunal dos vândalos 
o diácono Murita. O presidente do tribunal 
era um certo Alpidio, antigamente batiza
do por Murita, mas que, apostatando da 
religião católica, se tornara perseguidor 
figadal dos cristãos, alistando-se nas fi
leiras vandálicas. Quando Murita foi apre
sentado a Alpídio, tirou do bolso aquela 
vestezinha cândida com que o tinha re
vestido ·em criança por ocasião do santo 
batismo e, desdobrando-a com imponên
cia, disse ao apóstata traidor as seguintes 
terrifican tes palavras: 

- Alpídio, aquí está o testemunho de 
tua infidelidade e de tua prevaricação. De
vias professar a fé de Jesus que juraste no 
batismo, onde recebeste esta cândida ves
tezinha. Esta veste branca que, no dia do 
batismo, te foi de salvação, te há de acu
sar no tribunal de Deus e, no caso de tua 
impenitência, se transformará para ti 
numa veste de fogo, nas chamas eternas 
do inferno". 
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Que lição tremenda para muitos maus 
cristãos de hoje! ... 

3 - Finalmente, o batizado recebe, por 
intermédio dos padrinhos, uma vela acesa, 
simbolo de fé viva e de caridade ardente. 
Antes do batismo, a criança vivia nas tre
vas do pecado original. Pelo batismo, o 
neófito torna-se filho da luz e promete se
guir as pegadas de Jesus Cristo, a luz do 
mundo. A vela acesa dá a entender ao cris
tão que deve ser irrepreensivel e sincero 
filho de Deus, inculpavel no meio duma 
geração corrompida e perversa, entre a 
qual deve resplandecer como um luminar, 
espancando a escuridão do pecado por 
uma conduta ilibada até receber a derra
deira vela, a vela da morte, que lhe ilumi
na os últimos instantes da àrdua pere
grinação terrestre, conforme reza o cere
monial: 

- Recebe este facho ardente e guarda 
irrepreensivel a graça do teu batismo. 
Observa os mandamentos de Deus para 
que, quando vier o Senhor para as núpcias, 
possas ir ao encontro dele com todos os 
santos na corte celeste e gozar da vida 
eterna pelos séculos sem fim. Amen. 

4 - Por último, o sacerdote despede o 
neófito com a preciosa saudação cristã: 

-Vai em paz e o Senhor esteja contigo! 
Se os padrinhos quiserem, poderão diri

gir-se do batistério ao altar de nossa Se
nhora e rezar ali a seguinte prece: 
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- "O' Maria, Mãe de Deus e nossa 
Mãe santissima, abençoai esta crian
ça que acaba de ser batizada. Guar
dai-a com cuidado maternal, para 
que não se perca no caminho estreito 
para o céu. Defendei-a contra as ci
ladas do demônio e contra os escân
dalos do mundo. Fazei que sempre 
seja humilde, mansa e pura. O' Mãe 
de misericórdia, rogai por ela e, de
pois deste triste desterro, mostrai-lhe 
na hora da morte a Jesus, bendito 
fruto do vosso ventre. O' clemente, 
ó piedosa, ó doce sempre virgem 
Maria. Amen ". 

A mãe, recebendo em seus braços a 
criança recém-batizada, poderá recitar a 
mesma súplica, a bem de seu anjinho; e, 
plenamente restabelecida, irá com o filhi
nho à igreja para pedir do sacerdote a 
benção do parto, oferecendo, por essa oca
sião, uma vela de cera a nossa Senhora do 
Bom Parto. 

VI 
Os padrinhos 

Na administração do batismo admitem
se padrinhos que apresentam o batizando 
à igreja, que respondem em nome dele se 
é criancinha, e que tomam sobre si, como 
pais espirituais, o , cuidado da educação 
cristã do batizado, se viessem a faltar os 
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);)ais. Por consequência lógica, os padri
nhos devem ser bons cristãos. Pois, do 
contrário, não poderão cumprir os deve
res que assumiram e que são anexos ao 
mister de padrinhos (Can. 762 e 769). 

Dai se explica que o honroso 0fício dos 
padrinhos não se resume tão somente em 
levar a criança ao batismo. Devem eles 
tambem interessar-se pelo bem estar es
piritual de seus afilhados. Na deficiência 
dos progenitores, devem ensinar-lhes as 
orações e os rudimentos da fé; prepará-los 
para a primeira comunhão e para a cris
ma; animá-los a frequentar os santos sa
cramentos da eucaristia e da penitência. 
Isto é inerente ao honroso cargo de pa
drinhos, como consta da origem histórica 
deste belo costume cristão. de se admitir 
padrinhos na solenidade batismaL 

Pois, nos primitivos tempos do cristia
nismo, quando um pagão solicitava o ba
tismo, c; bispo ou o sacerdote, não conhe
cendo a conduta anterior do pagão e des
confiando da sinceridade do seu pedido, 
exigia intransigentemente que trouxesse 
um fiador, um abonador, isto é, um cristão 
que prestasse boas informações e que se 
responsabilizasse pela sinceridade e fide
lidade daquele que implorava o batismo. O 
fiador continuava, depois, a empenhar-se 
pelo seu abonado, afim de que não desfa
lecesse na prática da religião cristã. 
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Deste costume antiquíssimo originou-se 
a praxe eclesiástica de admitir padrinhos 
que, pela natureza e origem deste uso, de
vem zelar pela reta conduta de seus afi
lhados. 

Dai se explica a razão da determinação 
eclesiástica: 

- Não poderão exercer o ofício de pa
drinhos os acatólicos e os infiéis. 

E' claro que ninguem dá o que não tem. 
Ora bem, se os padrinhos são baldas e 
ermos de religião, como poderão eles dar 
bom exemplo e, eventualmente, ensinar a 
doutrina cristã a seus afilhados? Pois, é 
inutil e ridiculo esperar que um tronco es
torricado produza folhas, flores e frutos 
(Can. 766, 20). 

·Do próprio oficio de padrinho deduz-se 
que de todo não é conveniente sirva de 
padrinho uma outra criança. Os padrinhos 
deverão ter a idade condizente, isto é, ao 
menos, quatorze anos (Can. 766, 1°). 
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CAPíTULO SEGUNDO 

Os efeitos do batismo 

Genésio era um comediante pagão do 
tempo do imperador romano Diocleciano, 
ac~rrimo inimigo e perseguidor dos cris
tãos, no início do século quarto. Genésio, 
o ator pagão, foi contratado, certa oca
sião, a ridicularizar no palco o batismo 
cristão. Para esse fim, devia, numa comé
dia em que se parodiava o batismo, 'fingir 
que se convertia, deixar-se batizar para 
depois ser levado à presença do imperador 
Diocleciano e, por troça, renegar a fé. 

No momento do arremedo do batismo, 
Genésio viu baixar do céu uma mão que 
segurava entre os dedos um pergaminho, 
no qual estavam escritos, em letras escu
ras, todos os seus pecados e todos os seus 
desmandos. O farsante ficou tomado de 
terror, de arrependimento e caiu em si. 

Dai há pouco, a mão misteriosa mergu
lhou o fatídico pergaminho na água a 
usar-se naquela farsa. E Genésio viu que, 
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ao extrair-se da água o pergaminho, ti
nham desaparecido dele todos os pecados e 
que agora se apresentava alvo e limpo. 
Tocado pela graça divina por aquela estra
nha visão, Genésio compreendeu o seu 
erro, ficou transformado e, em vez de ma
caquear o batismo, pediu que lho confe
rissem qeveras. Derramaram água sobre 
sua fronte e o levaram à presença de Dio
cleciano, afim de que dissimulasse e rene
gasse a fé. Com grande espanto de todos 
os presentes, Genésio proferiu com insi
nuação as seguintes palavras: 

- "Ouvi, imperador, senadores, e 
vós todos, romanos. Há pouco ainda 
eu repelia o nome cristão e detesta v a 
a tal ponto sua religião que me ins
truí acerca de seus mistérios para, 
como vêdes, fazer público escárneo 
deles. Deus, porém, teve piedade de 
mim. Vi escritos num pergaminho to
dos os delitos por mim praticados des
de a infância até agora. Tive horror 
deles. Apenas correu água sobre mi
nha cabeça, vi minha alma toda bela 
e cândida. Dora em diante, confesso
me cristão, pronto a morrer pela fé 
cristã" ... 

Extremamente irado, Diocleciano conde
nou-o à morte. Genésio sustentou heroica
mente o suplício, e tornou-se santo mártir 
da Igreja; é venerado no dia 2 de agosto, 
conforme o martirológio eclesiástico. 
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O exemplo de são Genésio elucida os 
maravilhosos efeitos do santo batismo. Os 
principais efeitos do batismo são os se
guintes: 

1 - Confere a graça santificante: apa
ga o pecado original e o atual, se houver; 
perdoa plenamente toda a pena, devida a 
esses pecados. 

A criança nasce com o pecado original, 
que consiste na privação da graça santi
ficante, isto é, da graça que Deus tinha 
dispensado aos homens na pessoa. de seu 
primeiro pai Adão. Segundo a disposição 
de Deus, todos os homens deveriam nascer 
com a graça santificante. Mas, dá-se o 
contrário, porque Adão, o cabeça da hu
manidade, o primeiro pai, com sua des
obediência, privou-se dela, e dela privou
nos a nós todos, seus filhos e descenden
tes. 

Daí acontece que toda criança recém
nascida tem o pecado original. Os adultos, 
além desse, podem ter pecados pessoais. 

Ora bem, todos esses pecados, tanto ori
ginal como pessoais, se houver, e uma vez 
que esteja o batizando arrependido destes 
pecados pessoais (Can. 752, § 1) desapa
recem na fonte batismal como a centelha 
se apaga na água do oceano. Apagando o 
pecado original e os pecados pessoais, o 
batismo confere a graça santificante, pela 
qual o cristão se torna novamente fílho de 
Deus e herdeiro do céu. Mas, não só perdoa 
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os pecados, remite tambem a pena por eles 
merecida. 

Tanto assim, que se alguem morresse 
imediatamente após o batismo, recebido 
com as devidas disposições, iria logo para 
o céu, seria livre do fogo do inferno e nem 
passaria pelas chamas do purgatói'io, por
que já não teria penas a satisfazer. Por 
isso, a disciplina eclesiástica nunca impôs 
nem impõe penitências aos recém-bati
zados. 

Embora o batismo destrua o pecado ori
ginal, deixa contudo subsistir, nesta vida 
presente, as suas funestas consequências e 
seu castigo, por exemplo a ignorância, a 
concupiscência, a inclinação ao mal, as 
misérias, os sofrimentos, as doenÇas, a 
morte. Deus nos deixa essas penalidades 
mesmo depois do batismo como matéria 
de luta, de merecimento e de triunfo para 
serem destruídas completamente após a 
ressurreição gloriosa. 

2 - Imprime à alma o carater de cristão. 

O carater impresso por Deus à alma 
pelo batismo é um sinal distintivo espiri
tual, indelevel, que assinala e distingue 
perante Deus a alma que o possue daquela 
que o não tem. E', diriamos, como que um 
sinal de reconhecimento, indelevel, que 
fica sempre impresso na alma, mesmo na 
eternidade, no paraíso ou no inferno, don
de resulta que o batismo, uma vez valida-
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mente conferido, não pode ser reitirado na 
mesma pessoa. 

Pode o cristão tornar-se apóstata; pode 
renegar sua fé; pode perder a graça san
tificante, pode tornar-se réprobo. Entre
tanto, nem o peso de todas as prevarica
ções conseguirá apagar da alma o cara ter 
nela impresso pelo santo batismo: será 
sempre um cristão. O batismo torna a 
alma cristã, imprimindo-lhe o carater de 
membro de Jesus Cristo, que é o chefe e a 
cabeça da Igreja, seu corpo místico. Ensi
na o Espírito Santo por boca do apóstolo 

. são Paulo, que escreveu aos gálatas e aos 
coríntios: 

- Todos vós, que fostes batizados em 
Cristo, vos revestistes de Cristo; todos sois 
um em Jesus Cristo. Não sabeis vós que 
os vossos corpos são membros de Cristo? 
(Gl 3, 27; 1 Cor 4, 15). 

Assim como a moeda tem insculpida a 
imagem do soberano e por ela se conhece 
por quem foi cunhada, assim o carater ba
tismal, impresso à alma, manifesta-a em 
toda parte como sendo filho de Deus, mem
bro de Jesus Cristo, filho da Igreja, her
deiro do céu. A partir do momento do ba
tismo, o cristão torna-se Ulho de Deus, e 
mercê desta filiação pode aspirar com toda 
a confiança os bens que Deus lhe destinou, 
conforme diz são Paulo: 

- Somos herdeiros ele Deus e coherdei
ros de Jesus Cristo (Rom 8, 17). Ora, os 
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bens de Deus e sua herança são a graça 
divina na terra e a glória celeste, na es
tância dos bem-aventurados. 

Repara nesta altura o erudito orador 
sacro Monsabré: 

"O batismo, constituindo-nos à ima
gem do Filho de Deus, incorpora-nos na 
sua santa humanidade e faz-nos seus 
membros vivos e forma conosco um só 
corpo. Não um corpo puramente moral e 
metafórico, como o que formam os mem
bros duma mesma sociedade, mas alguma 
mais: este corpo real e místico . . . este 
corpo de que faz parte todo o nosso ser : 
a nossa alma, que recebe de sua divina 
cabeça as influências celestes, pelas quais 
é sobrenaturalmente cingida e faz irradiar 
em torno de si os seus merecimentos, di
vinizados pelos merecimentos de Cristo; 
a nossa carne, misteriosamente trabalhada 
e aformoseada pela carne do Salvador, que 
a enche com a sua seiva vital e a prepara 
para a redenção. Membros de Cristo, nós 
pertencemos à sua plenitude social e ele 
nos comunica a nós a plenitude pessoal". 

(Exposição do dogma católicQ. Conf. 65) . 

Que ignomíni~ e que humilhação para 
uma alma batizada, se vier a perder-se nas 
profundezas do inferno, onde os demônios
e os pagãos condenados a reconhecerão· 
pelo cara ter batismal?! Com quanta razão 
lhe exprobrarão sua infidelidade, dizendo: 
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- Tu, um cristão, membro de Jesus 
Cristo, filho da Igreja, tu não te salvaste? 
Estás aqui conosco, conosco que neJTI. ti
vemos a graça do batismo? ... 

E cristãos há que, pela sua má conduta, 
quereriam lavar de sua fronte o carater 
sagrado que lhes imprimiu o batismo para 
volverem ao paganismo, que lhes facilita
ria viver a seu talante, sem se importunar 
com o doce jugo que lhes impôs o batis
mo! ... 

3 - Torna o homem apto para receber 
.os outros sacramentos. 

Os sacramentos são instituídos para os 
cristãos. Por isso, quem não for cristão 
não os pode receber validamente antes do 
batismo. A recepção dos outros sacra
mentos pressupõe como condição a do 
batismo, pelo qual o homem adquire a vida 
sobrenatural, se torna cristão e, por con
seguinte, apto para receber os outros sa
cramentos. 

Incorporado à verdadeira Igreja, filho 
de Deus e membro de Jesus Cristo pelo sa
cramento do batismo, o cristão adquire o 
direito de participar, além disso, dos de
mais oficios divinos, dos frutos da santa 
missa, das indulgências e das orações da 
Igreja universal. 

O batismo é o primeiro e o mais necessá
rio dos sacramentos: 
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- Se alguem não renascer da água e do 
Espírito Santo não pode entrar no 1·eino 
dos céus, disse Jesus a Nicodemos (Jo 3, 
3). O batismo é o navio que conduz ao 
porto do !!éu, afirma são Basilio. O ba
tismo é o renascimento para a vida es
piritual, é o penhor da vida eterna, a ver
dadeira vida, superior à vida natural. 

Pelo bs, tismo o homem renasce com a 
alma para uma vida nova, isto é, recebe a 
nova vida da graça santificante. Nascendo 
para uma vida nova, a Igreja põe-lhe um 
nome conveniente, isto é, um nome ade
quado ao seu novo estado. Visto que este_ 
é o de santidade, a Igreja quer que se lhe 
imponha o nome de um santo, de uma 
santa, para que estes com suas virtudes 
lhe sirvam de exemplo, com sua proteção 
de auxilio e de amparo nas lutas da vida 
espiritual em conquista da bem-aventu
rança eterna (Can. 761). 

A carta pastoral coletiva de 1915 ex
prime-se neste sentido do seguinte modo: 

- Os reverendíssimos párocos inculquem 
aos pais e padrinhos a conveniência de 
dar-lhes nomes de santos, que os protejam 
no céu e lhes sirvam na terra de modelo 
e exemplar, para viverem cristãmente, e 
não nomes de entes fabulosos e de im
pios, e outros ridículos e futeis colhidos em 
romances (n. 181). 

*** 
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4 - Um pagão de oitenta anos se con
verteu e recebeu o batismo. 

Sentia ele tão vivamente a graça de seu 
renascimento espiritual, que começou a 
contar desde então os seus anos de verda
deira vida. Dois anos depois do batismo 
caiu gravemente enfermo e chamou à sua 
cabeceira um missionário, que lhe per
guntou pela sua idade. O santo velhinho 
respondeu com os olhos marejados de lá
grimas de consolação tanta: 

- Eu não tenho senão dois anos, porque 
comecei verdadeiramente a viver quando 
recebi o batismo, tendo sido os anos ante
cedentes para mim um tempo de morte e 
não de vida! 

QPe lição proveitosa para os que pro
telam o ba t1smo das crianças, expondo-as 
à eventua!idade de morrerem sem o ba
tismo! ... 

5 - Ademais. A lembrança dos gran
diosos efeitos deverá acompanhar o cris
tão pela vida em fora. O aniversário do 
reno-ração de espirito. De fato. O dia de 
nosso batismo foi, por certo, o maior de 
nossa vida. Dia sacratíssimo! Saimos das 
trevas para a luz, fomos constituídos fi
lhos de Deus e herdeiros do céu! 

Se tivéssemos mais fé, saberíamos ava
liar a grandeza do santo batismo! S. Vi
cente Ferrer, ilustre dominicano, celebra
va todos os anos com alegria, o aniversá-
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rio do seu batismo e mandava celebrar 
uma missa no altar da capela, onde esta
va a pia batismal, em que fora regenerado 
pelas águas lustrais. 

Que belo sentimento de piedade e com
preensão da graça do batismo! 

O rei s. Luiz, de França, assinava seu 
nome: Luiz de Poissy, porque em Poissy 
recebera o batismo. 

E hoje se dá tão pouca importância 
ao batismo! 

Quanta gente sabe a data do seu ba
tismo? 

Os pais se descuidam; não guardam 
com fé e com todo zelo e carinho a lem
brança do batismo dos filhos. E hoje, mais 
do que em tempo algum, é preciso viver o 
nosso batismo! Se soubéssemos a riqueza 
das graças que recebemos na pia batismal! 

Um dos belos programas da Ação Cató
lica é propagar a idéia, a noção clara das 
responsabilidades do cristão contraidas no 
batismo. Compreender e viver o nosso ba
tismo! Que belo ideal! Celebremos o ani
versário de nosso batismo, renovando as 
promessas batismais e prometendo viver 
nosso batismo! 

AVISO - Veja, no fim deste opúsculo, 
o acréscimo sobre: As datas da vida de 
familia, que, muito proveitosamente, po
derão ser preenchidas pelos interessados. 
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CAPíTULO TERCEIRO 

Exortação final 

Se as circuns.tâncias o comportarem, ou 
em outra ocasião propicia, o sacerdote po
derá resumir a doutrina em torno do ba
tismo nas seguintes palavras de exortação 
aos que assistirem ao ato batismal: 

"O batismo é um sacramento instituído 
por nosso Senhor Jesus Cristo que apaga o 
pecado original e o atual, se houver; que 
nos faz filhos de Deus e membros da Igre
ja; que nos constitue herdeiros da pátria 
celestial; que nos comunica a graça san
tificante; que nos infunde as virtudes da 
fé, esperança e caridade, que formam a 
base da vida cristã e são o principio da 
nossa justificação. 

Santificada a alma do batizado pela 
graça sacramental, quer a Igreja que a 
sua vida seja garantida e sua santidade 
conservada. Instruam, portanto, os pais 
seus filhinhos nas verdades da fé, com todo 
o afinco e cuidado, lembrados de que dia 
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virá em que responderâo diante de Deus 
pelo descuido deste seu rigoroso dever de 
iniciar seus filhos nos conhecimentos e 
na prática da doutrina cristã. Para que a 
vida natural seja garantida, evitem os pais 
dormir no mesmo leito com seus filhi
nhos, para que não corram perigo de su
focação. 

As parteiras que assistem às parturien
tes e às que sofrem aborto, têm obriga 
ção, em caso de necessidade, (Can. 743) 
de batizar as crianças recém-nascidas, os 
fetos abortivos e embriões, embora de pou
cos dias, ainda que apresentem aspeto ca
davérico, uma vez que não estejam clara
mente putrefatos. Pois, tais fetos e crian
ças frequentemente nascem em estado de 
asfixia e de morte aparente, de modo que 
neles não se vê nenhum sinal de vida e, 
contudo, estão vivos. Dai a obrigação de as 
parteiras se instruirem sobre o modo certo 
de conferir o batismo em caso de necessi
dade (Can. 746 e 747). 

As mães considerem uma grande honra 
e, ao mesmo tempo, um dever sacrossanto, 
alimentar seus filhinhos com o próprio lei
te materno, sempre que seja possível. No 
caso de impossibilidade, cuidem com muito 
zelo que as amas sejam católicas, de bons 
costumes e de boa saude, porque as crian
ças bebem, ordinariamente, com o leite a 
saude do corpo e a saude da alma. 
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O batismo produz parentesco espiritual, 
impedimento dirimente do matrimônio, 
entre o batizado e os padrinhos; entre o 
batizado e o ministro do mesmo (Can. 
768 e 1079) 

Os padrinhos, na falta dos pais, são res
ponsaveis pela educação moral e religiosa 
de seus afilhados e, em todo o caso, são 
obrigados a dar-lhes bons exemplos e con
selhos salutares. O ser padrinho, portanto, 
não é uma mera cortesia dos pais para 
com seus amigos, mas envolve graves e sé
rias responsabilidades. Por isso, os pais 
hão de escolher para padrinhos pessoas 
católicas, que observem fielmente os man
damentos de Deus e as leis da Igreja (Can. 
765, § 2). 

Se quereis que vossos filhos e afilhados 
vos amem, criai-os para o amor de Deus 
e da sua Igreja, encaminhando-os na prá
tica dos deveres religiosos. Se eles forem 
bons cristãos, serão a honra, a glória e a 
consolação dos vossos cabelos brancos. Se, 
pelo contrário, perderem a graça do seu 
batismo, encherão de amargura os vossos 
dias e a vossa velhice, como diz o livro 
dos provérbios: - O filho sábio alegrará 
a seu pai, mas o homem insensato despre
za sua mãe. 

Finalmente, ide agora ao altar da Vir
gem santissima, a Mãe do Salvador, e con
sagrai-lhe vosso filho e afilhado, para que 
seja sempre bom e piedoso. Ide em paz e 
Deus vos acompanhe. Amen". 
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DATAS DA VIDA DE FAMíLIA 

ANIVERSARIOS 

Do pai Da mãe 

............ Nascimento ......... . .... .. . 

. . . . . . . . . . . . Batismo ... . ............... . 

. . . . . . . . . . . . Crisma ........ . .... . . .. . .. . 

. . . . . . . . . . . . In comunhão ........... . .. . 

. . . . . . . . . . . . Casamento ................ . 

. . . . . . . . . . . . Partida para o céu 

I 
Fotografia I 

do filho 

Nascido em 
Batizado em 

Primeiro filho 

Nome de batismo 

la comunhão em ..................... . 
Crismado em 
Casou -se em .......................... . 
Partida para o céu em ........ . ...... . 
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[r 

Fotografia 
do filho 

N s.scid'o em 
Batizado em 

Segundo fllho 

Nome de batismo 

1" comunhão em .................... .. 
Crismado em .......................... . 
Casou-se em ................. . ........ . 
Partida para o céu em ...... . ........ . 

Fotografia I 
do filho I 

Nascido em 
Batizado em 

Terceiro filho 

Nome de batismo 

1 a comunhão em ..... . ...... . . . ...... . 
Crismado em . ............ . ... . ....... . . 
Casou-se em .......................... . 
Partida para o céu em ............... . 
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• 

Quarto filho 

I Fotografia I Nome de batismo 

/ do filho l 
Nascido em 
Batizado em 
1a comunhão em ..................... . 
Crismado em 
Casou-se em ................... . ...... . 
Partida para o céu em ............... . 

I 
Fotografia I 

do filho 

I 

Quinto filho 

Nome de batismo 

Nascido em .................. . ......... . 

Batizado em ........................... . 

1 a comunhão em .................. · · · ~ 

Crismado em 

Casou-se em 

Partida para o céu em ................. . 
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DO MESMO AUTOR - UMA SÉRIE VALIOSA 

O santo sacramento da crisma - sucintamente 
explicado aos fiéis. (Curto) - Broch. 1$500 

Otimo precursor das visitas pastorais e que os 
srs. vigários deveriam espalhar, largamente, entre 
seus paroquianos. 

O santo sacramento da extrema-unção - su
cintamente explicado aos fiéis ou "o livro dos en
fermos". (Cremi) - Broch. 2$000 

O santo sacramento do matrimônio - sucinta
mente explicado aos fiéis em seis alocuções aos 
noivos, por ocasião da celebração do enlace 
nupcial, e uma leitura apropriada. 

(Cori) - Broch. 1$500 
O santo sacramento da ordem - sucintamente 

explicado aos fiéis e algumas consideraçõés rela-
tivas ao sacerdócio católico. .. 

(Cerna) - IJ(och. 1$500 
O santo sacramento da penitêl)alâ - sucinta-

mente explicado aos fiéis. " 
(Creso) - Broch. 2$000 

Saber confessar-se bem é ponto essencial na 
vida cristã. Nem todos, entretanto, o sabem fazer 
com os requisitos recomendados. E se o soubes
sem,,...maior seria o proveito que os penitentes lu
crariam. 

Para instruir os fiéis sobre esse ponto tão im
portante, o autor oferece ao público cristão esse 
livrinho, dedicando-o ao confessor infatigavel que 
foi em vida fr. Rogério Neuhaus. 

O santo sacramento da eucaristia - sucinta
mente explicado aos fiéis. (Celmi) - Broch. 3$000 

Dá noções claras e exatas sobre o maior dos 
sacramentos. O livrinho se divide em tres partes: 
I - A presença real; 11 - A santa Missa; 111 -
A santa comunhão. 

Pelo correio mais o porte 
Pedidos à EDITORA VOZES Ltda. 

Caixa postal, 23 - Petrópolis - E. do Rio 

Preço deste opúsculo - Broch. 1$500 
Palavra telegráfica - C E R T O 
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