Significado dos Símbolos do Batismo
Nome: Representa que é único para Deus e para a humanidade. Deus chama cada um por seu nome e
guia o seu caminho.
Sinal da Cruz: É o sinal do Cristo Salvador, sinal da vida que vence a morte.

Invocação dos Santos: A Igreja terrestre une-se a Igreja Celeste para receber esta nova vida e
interceder por nós junto ao Pai.
Unção com Óleo: a criança é ungida duas vezes: primeiro no peito, onde
lembramos que o Cristo deve penetrar na vida da criança como o óleo penetra em
seu peito, e depois na cabeça, onde lembramos que o batizando participa da
mesma missão de Jesus: Sacerdote, Profeta e Rei. O óleo é abençoado na Missa
dos Santos Óleos (Semana Santa).
Profissão de Fé: O batismo não é um ato social, mas deve brotar da fé dos pais e padrinhos. Por
isso no batismo somos chamados a renunciar tudo o que não presta e professar a fé que queremos
para nossos filhos e afilhados.
Água: A água é o elemento purificador, que lava, limpa e renova. Ela faz germinar a
semente, é fonte de vida.
Veste Branca: A veste branca simboliza que o batizado se revestiu de Cristo (Gl
3,27); ressuscitou com Cristo.
Luz (vela): Aos pais e padrinhos é confiada a missão de ampliar essa luz para que estas
crianças iluminadas por Cristo, vivam sempre como filhos da luz e, perseverando na fé,
sigam os caminhos do Senhor. A vela é acesa no Círio Pascal.
Sal: o Sal tem duas grandes finalidades: “dar sabor” e “conservar” os alimentos. Como
Símbolo religioso o Sal significa: “ser o tempero, ser o exemplo” ser o sabor com o
qual o cristão deve temperar o mundo. Cada batizado tem a responsabilidade de ser
“Sal da terra!”
Éfeta: Significa “abre-te”. Pelo Batismo, o Senhor através do Espírito Santo,
abre os ouvidos do batizando para que ouça e entenda a Palavra de Deus, solta a
sua língua e lhe abre a boca para poder professar a sua fé.
Oração do Pai Nosso: Atendendo ao pedido dos discípulos ”Senhor nos ensina a
rezar” Jesus lhes confia a oração cristã fundamental do “Pai Nosso”.

Consagração á Nossa Senhora: Entrega das crianças batizadas a especial proteção
de Maria mãe de Deus.

