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PARA O BAPTISMO DAS CRIANÇAS
Pode utilizar-se uma das fórmulas, de entre as que se propõem no Rito do Baptismo
ou aqui. Também é lícito escolher vários elementos da mesma fórmula, e até inserir
outros novos, a fim de adaptar a oração e, sobretudo, para responder melhor às
circunstâncias particulares das famílias. A oração termina sempre com a invocação
dos Santos.
PARA O BAPTISMO DE VÁRIAS CRIANÇAS
OU DE UM GRANDE NÚMERO DE CRIANÇAS
1
Introdução como vem no RBC, n. 47, p. 44 ou n. 114, p. 103.
R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Edificai, Senhor, a vossa Igreja.
1.

Pelo mistério da vossa morte e ressurreição,
fazei renascer estas crianças nas águas do Baptismo
e agregai-as à santa Igreja.

2.

Pelo Baptismo e Confirmação,
fazei delas discípulos fiéis
e testemunhas do vosso Evangelho.

3.

Pela santidade de vida, levai-as às alegrias eternas.

4.

Fazei dos seus pais e padrinhos,
exemplo claro de fé para elas.

5.

Guardai para sempre no vosso amor
as suas famílias.
(Quando o Baptismo é conferido dentro da Missa dominical, inserem-se aqui as
súplicas pela Igreja universal e pelas necessidades do mundo).

6.

Fazei prosperar a nossa Pátria e dai a paz ao mundo.

7.

Renovai em nós a graça do Baptismo
e, pela vossa Igreja, manifestai-Vos a todos os homens.

Trazem-se de novo as crianças para a igreja, se antes tiverem sido levadas para
outro lugar.
Seguem-se as invocações dos Santos, feitas pelo celebrante, como vem no RBC,
n. 48, p. 46-47.
Oração do exorcismo como vem no RBC, n. 49, p. 47 ou n. 115, p. 105 ou n. 221,
p. 202.
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MISSAS RITUAIS

PARA O BAPTISMO DE VÁRIAS CRIANÇAS
OU DE UM GRANDE NÚMERO DE CRIANÇAS
2
Introdução como vem no RBC, n. 217, p. 194.
R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Edificai, Senhor, a vossa Igreja.
1.

Para que, pelo Baptismo,
Vos digneis agregar estas crianças à vossa Igreja.

2.

Para que, marcadas com o sinal da cruz,
confessem publicamente na vida a Jesus Cristo, Filho de Deus.

3.

Para que, sepultadas com Cristo pelo Baptismo na sua morte,
participem também da sua ressurreição.

4.

Para que, instruídas pela palavra e exemplo dos pais e padrinhos,
mereçam crescer como membros vivos da Igreja.

5.

Para que a graça do Baptismo
se renove em todos nós aqui presentes.

6.

Para que todos os discípulos de Cristo,
unidos num só corpo pelo Baptismo,
permaneçam sempre na mesma fé e na mesma caridade.
(Quando o Baptismo é conferido dentro da Missa dominical, inserem-se aqui as
súplicas pela Igreja universal e pelas necessidades do mundo).

Trazem-se de novo as crianças para a igreja, se antes tiverem sido levadas para
outro lugar.
Seguem-se as invocações dos Santos, feitas pelo celebrante, como vem no RBC,
n. 48, p. 46-47.
Oração do exorcismo como vem no RBC, n. 49, p. 47 ou n. 115, p. 105 ou n. 221,
p. 202.
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PARA O BAPTISMO DE VÁRIAS CRIANÇAS
OU DE UM GRANDE NÚMERO DE CRIANÇAS
3
Introdução como vem no RBC, n. 218, p. 196.
R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Edificai, Senhor, a vossa Igreja.
1.

Para que estas crianças recebam, pelo Baptismo,
a adopção de filhos de Deus,
oremos.

2.

Para que estas crianças,
como sarmentos enxertados na verdadeira vide,
se tornem, pela sua fé, perfeitos discípulos de Cristo,
oremos.

3.

Para que estas crianças, cumprindo os mandamentos de Cristo,
permaneçam sempre no seu amor
e anunciem corajosamente o Evangelho aos homens,
oremos.

4.

Para que estas crianças,
justificadas pela graça de Cristo Salvador,
alcancem a herança eterna,
oremos.

5.

Para que os seus pais e padrinhos
formem estas crianças na ciência e no amor de Deus,
oremos.
(Quando o Baptismo é conferido dentro da Missa dominical, inserem-se aqui as
súplicas pela Igreja universal e pelas necessidades do mundo).

6.

Para que todos os homens
venham a participar da regeneração baptismal,
oremos.

7.

Para que se multipliquem as vocações apostólicas
e todas as nações do mundo se abram à fé
e aspirem aos bens celestes,
oremos.

Trazem-se de novo as crianças para a igreja, se antes tiverem sido levadas para
outro lugar.
Seguem-se as invocações dos Santos, feitas pelo celebrante, como vem no RBC,
n. 48, p. 46-47.
Oração do exorcismo como vem no RBC, n. 49, p. 47 ou n. 115, p. 105 ou n. 221,
p. 202.
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PARA O BAPTISMO DE VÁRIAS CRIANÇAS
OU DE UM GRANDE NÚMERO DE CRIANÇAS
4
Introdução como vem no RBC, n. 219, p. 198.
R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Edificai, Senhor, a vossa Igreja.
1.

Para que estas crianças se tornem, pelo Baptismo,
filhos adoptivos de Deus,
e o Senhor encontre nelas o seu enlevo,
oremos.

2.

Para que estas crianças,
renascidas pela água e pelo Espírito Santo,
vivam sempre no mesmo Espírito e manifestem aos homens uma vida nova,
oremos.

3.

Para que estas crianças
possam vencer as ciladas do demónio e as seduções do mal,
oremos.

4.

Para que estas crianças
amem o Senhor com todo o coração e com toda a alma,
com todo o espírito e com todas as forças,
e amem o próximo como a si mesmas,
oremos.

5.

Para que todos nós
dêmos a estas crianças o testemunho da nossa fé,
oremos.
(Quando o Baptismo é conferido dentro da Missa dominical, inserem-se aqui as
súplicas pela Igreja universal e pelas necessidades do mundo).

6.

Para que todos os fiéis de Cristo
exprimam sempre e em toda a parte, com o seu modo de viver,
o sinal da cruz recebido no Baptismo,
oremos.

7.

Para que Deus abençoe a nossa Pátria,
e a Igreja se torne, para todo o mundo,
sinal e instrumento de salvação,
oremos.

Trazem-se de novo as crianças para a igreja, se antes tiverem sido levadas para
outro lugar.
Seguem-se as invocações dos Santos, feitas pelo celebrante, como vem no RBC,
n. 48, p. 46-47.
Oração do exorcismo como vem no RBC, n. 49, p. 47 ou n. 115, p. 105 ou n. 221,
p. 202.
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PARA O BAPTISMO DE VÁRIAS CRIANÇAS
OU DE UM GRANDE NÚMERO DE CRIANÇAS
5
Introdução como vem no RBC, n. 220, p. 200.
R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Edificai, Senhor, a vossa Igreja.
1.

Para que estas crianças
renasçam para a vida eterna pela água e pelo Espírito Santo.

2.

Para que se tornem membros vivos da vossa Igreja santa.

3.

Para que elas possam escutar,
viver e dar testemunho do vosso Evangelho.

4.

Para que cheguem com alegria à mesa do vosso sacrifício.

5.

Para que amem a Deus e ao próximo como Vós nos ensinastes.

6.

Para que, instruídas pela palavra e pelo exemplo dos cristãos,
cresçam em sabedoria e santidade.

7.

Para que todos os vossos discípulos
vivam sempre unidos na fé e na caridade.
(Quando o Baptismo é conferido dentro da Missa dominical, inserem-se aqui as
súplicas pela Igreja universal e pelas necessidades do mundo).

8.

Para que a nossa Pátria e todas as nações
caminhem para o progresso verdadeiro
e não lhes faltem os bens de que precisam.

9.

Para que a Igreja de Cristo apareça ao mundo
como o caminho de salvação querido por Deus,
para levar até Ele todos os homens.

Trazem-se de novo as crianças para a igreja, se antes tiverem sido levadas para
outro lugar.
Seguem-se as invocações dos Santos, feitas pelo celebrante, como vem no RBC,
n. 48, p. 46-47.
Oração do exorcismo como vem no RBC, n. 49, p. 47 ou n. 115, p. 105 ou n. 221,
p. 202.
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PARA O BAPTISMO DE UMA CRIANÇA
Introdução como vem no RBC, n. 84, p. 74.
R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Edificai, Senhor, a vossa Igreja.
1.

Pelo mistério da vossa morte e ressurreição,
fazei renascer esta criança nas águas do Baptismo
e agregai-a à santa Igreja.

2.

Pelo Baptismo e Confirmação,
fazei dela discípulo fiel
e testemunha do vosso Evangelho.

3.

Pela santidade de vida, levai-a às alegrias eternas.

4.

Fazei dos seus pais e padrinhos
exemplo claro de fé para esta criança.

5.

Guardai para sempre no vosso amor
a família desta criança.
(Quando o Baptismo é conferido dentro da Missa dominical, inserem-se aqui as
súplicas pela Igreja universal e pelas necessidades do mundo).

6.

Abençoai a nossa Pátria e todas as nações
e fazei-as progredir em bem-estar.

7.

Renovai em todos nós a graça do Baptismo
e levai pela vossa Igreja e salvação ao mundo inteiro.

Seguem-se as invocações dos Santos, feitas pelo celebrante, como vem no RBC,
n. 85, p. 76-77.
Convém acrescentar os nomes de outros Santos, principalmente dos que são patronos da criança e da igreja ou do lugar.
Oração de exorcismo como vem no RBC, n. 86, p. 77 ou n. 221, p. 202.
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PARA O BAPTISMO DE CRIANÇAS PELOS CATEQUISTAS
Introdução como vem no RBC, n. 139, p. 130.
R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Edificai, Senhor, a vossa Igreja.
1.

Pelo mistério da vossa morte e ressurreição,
fazei renascer estas crianças nas águas do Baptismo
e agregai-as à santa Igreja.

2.

Pelo Baptismo e Confirmação,
fazei delas discípulos fiéis
e testemunhas do vosso Evangelho.

3.

Pela santidade de vida, levai-as às alegrias eternas.

4.

Fazei dos seus pais e padrinhos
exemplo claro de fé para estas crianças.

5.

Guardai para sempre no vosso amor
as famílias destas crianças.

6.

Renovai em todos nós a graça do Baptismo.

Seguem-se as invocações dos Santos, feitas pelo catequista, como vem no RBC, n.
140, p. 131-132.
Convém acrescentar os nomes de outros Santos, principalmente dos que são
patronos das crianças e da igreja ou do lugar.

PARA O BAPTISMO DAS CRIANÇAS EM PERIGO DE MORTE
Introdução como vem no RBC, n. 157, p. 149.
R.

Senhor, escutai a nossa súplica.

1.

Pelo Baptismo agregai à vossa Igreja esta criança.

2.

Pelo Baptismo fazei dela vosso filho adoptivo.

3.

Para que esta criança,
sepultada com Cristo na sua morte pelo Baptismo,
com Ele ressuscite para a vida.

4.

Para que em todos nós aqui presentes
renoveis a graça do Baptismo.

5.

Para que guardeis unidos numa só fé e na caridade
todos os discípulos de Cristo baptizados num só corpo.

Súplica conclusiva como vem no RBC, n. 158, p. 150.
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PARA A APRESENTAÇÃO NA IGREJA
DE UMA CRIANÇA JÁ BAPTIZADA
Introdução como vem no RBC, n. 175, p. 160.
R. Cristo, ouvi-nos.
Ou: Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.
1.

Para que esta criança se mostre reconhecida a Deus
pelo Baptismo recebido e pela saúde recuperada.

2.

Para que permaneça membro vivo da vossa Igreja santa.

3.

Para que ela possa escutar,
viver e dar testemunho do vosso Evangelho.

4.

Para que chegue com alegria à mesa do vosso sacrifício.

5.

Para que ame a Deus e ao próximo
como Vós nos ensinastes.

6.

Para que, instruída pela palavra
e pelo exemplo dos cristãos,
cresça em sabedoria e santidade.

7.

Para que todos os vossos discípulos
vivam sempre unidos na fé e na caridade.

Seguem-se as invocações dos Santos, feitas pelo celebrante, como vem no RBC,
n. 176, p. 162-163.
Convém acrescentar os nomes de outros Santos, principalmente dos que são
patronos da criança e da igreja ou do lugar.
Oração conclusiva como vem no RBC, n. 177, p. 163.

