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Informações

Neste volume o destaque será o Sacramento do Batismo, que é mais antigo do
que o cristianismo, pois os judeus já batizavam seus seguidores. Como nossa fé é
continuação da fé judaica, o Antigo Testamento foi escrito e guardado por eles, é
preciso entende-lo para não entende-lo incorretamente.
Os Sacramentos estão sob a ação do Espírito Santo de Deus e este também se
faz presente no Batismo. É preciso entender que o sacerdote ou padre apenas são
os representantes da Santíssima Trindade aqui na terra, mas suas ações são guiadas pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo.
O Batismo pertence é um convite de Deus, parte de sua Aliança, mais precisamente da Nova Aliança. Boa leitura!

Todos os direitos reservados! É proibido imprimir, copiar, distribuir (mesmo a tulo de gratuidade),
encartar, reproduzir (por qualquer meio mecânico, eletrônico, ﬁlme, digital e vídeo), sem a devida autorização fornecida por escrito pelo proprietário do Portal VivaJesusBr.com. Todas as imagens (desenhos, pinturas, ilustrações, fotograﬁas, vídeos etc.) foram produzidas por Vivaldo Armelin Júnior que é o detentor
dos direitos autorais.
www.vivajesusbr.com
São Paulo - SP - Brasil
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Para entender
O Batismo, como já foi destacado surge com a religião judaica, e quando João Batista começa a Batizar os judeus sempre explicou o porque do Batismo. Ele ainda explicava que batizava
com água, mas que um dia todos seriam Batizados com fogo do Espírito Santo. João Batista foi
trazido ao mundo por ação do Espírito Santo, pois sua mãe, Isabel, era estéril. Já com idade
avançada ficou grávida e teve seu filho João. João cresceu e começou a anunciar a vinda do Senhor, seu primo Jesus.
Muitos fiéis são batizados por tradição e não por fé, isso é comum em nossos dias.
A Igreja de Jesus Cristo é guiada pelo Sacrifício Eucarístico e consequentemente pelos Sacramentos. São sete os Sacramentos, para lembrar, são eles: Batismo, a Crisma ou Confirmação,
Eucaristia, Matrimônio, Ordem, Penitência ou Confissão e Unção dos Enfermos.
Os Sacramentos garantem por toda vida os dons de Deus, mas lembre-se que Ele nos deu o
Livre Arbítrio, se erramos ou desviamos de seu caminho é por nossa vontade. O Batismo, o primeiro deles em nossos dias, pois na época de Jesus era realizado só em adultos, tem uma função nos purificar, com isso nos levar a Deus. Tudo pela ação do Espírito Santo. Então você pergunta, como pode ser o Espirito Santo se os sacerdotes afirmam que Jesus está presente durante a cerimônia? Muito simples, nosso único Deus é formado por três Pessoas, independentes,
mas um único Deus, em tudo estão juntos, por isso, não é errado afirmar que durante o Batismo
está Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Se são independentes, como podem , ser um único
Deus? Este é um dos mistérios de Deus, mas sua presença é verdadeira.
Como Deus nos ama está sempre ao nosso lado, portanto temos três Pessoas ao nosso lado, o nosso único Deus. O Batizado é uma forma de libertação e João, o Batista, sabia disso.
O ser humano quando batizado ainda bebê, é na realidade uma ação dos pais e padrinhos
entregando-o nas Mãos de Deus, e Deus é representado pelos padrinhos, que tem a função de
assumir as responsabilidades de pais na falta dos verdadeiros, ou seja, dos pais de sangue.
Os padrinhos não estão ali
O Sacramento do Batismo é antigo, mas foi modificado por
apenas por uma representação Jesus Cristo, não na sua essência, mas como deveria ocorrer,
social, mas uma Aliança com os pois nem todos tem o Rio Jordão a seu lado. Se falamos de Jepais e Deus, uma vez que os sus, também estamos falando do Espírito Santo e de Deus Pai.
pais faltem, eles serão respon- Jesus, como humano, foi batizado, como divindade não o precisáveis pela alimentação, educa- sava, Deus o quis para reforçar sua Aliança. com o ser humano.
ção, estudos, formação na fé e
para a vida adulta. A Igreja apenas segue as orientações das Sagradas Escrituras, da Tradição e
do Magistério, nada é inventado ou acrescentado.
A água usada é benta pelo Bispo, o que determina a sua pureza, pois é vida. A Santa Igreja
apenas o organizou de maneira a levar o fiel a entende-lo e recebe-lo como pai e mãe de um ser
que é batizado pelo Espírito Santo de Deus. Quanta responsabilidade!
Todos que acompanham a cerimônia do Batismo, devem saber que não estão ali para festejar ou uma ceia, mas para elevar-se a Deus, na Santíssima Trindade, em Nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. São participantes ativos e não passivos, isso vale para os padrinhos.
Ele, o Batismo, é um Sinal Sagrado, que tem Jesus Cristo como nosso professor e guia para
que ao recebe-lo possamos chegar a Deus, ou seja, à salvação. Deus é o caminho!
Jesus foi batizado como todos nós cristãos, só que no Rio Jordão, pelas mãos de seu primo
João Batista, recebeu em seus ombros o Espírito Santo na forma de uma pomba, branca, e, ainda, pode-se ouvir a voz de Deus, dizendo: — "Este é meu Filho amado!". Durante o batizado
Deus está falando a todos presentes e com certeza, desejando que todos O ouçam.
Até o próximo volume. Amém!
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”Meu

Jesus, não te deixarei, enquanto não me
v eres posto num lugar seguro.”
São Padre Pio de Pietrelcina
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