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_________________________

Estimados pais, obrigado por terdes trazido aqui os vossos filhos, por os terdes introduzido na
Igreja. E este é um bom dia, porque não nos esquecemos de quando fomos batizados. É como
um aniversário, pois o Batismo nos faz renascer para a vida cristã. Por isso, aconselho-vos que
recordeis aos vossos filhos a data do Batismo, como um novo aniversário: que todos os anos se
lembrem e agradeçam a Deus por esta graça de se terem tornado cristãos. Esta é uma tarefa que
vos aconselho a cumprir!

Depois, reflitamos um pouco sobre o facto de que estas crianças que trazeis agora começam um
caminho, mas cabe a vós e aos padrinhos ajudá-las a progredir ao longo desta estrada. Quando
somos crianças, ensinam-nos a rezar: que aprendam a rezar, como crianças, pelo menos a fazer
assim com as mãos, com os gestos... Que aprendam a rezar, como crianças, porque a oração
será aquilo que lhes dará força durante a vida inteira: nos bons momentos, para dar graças a
Deus, e nos maus momentos, para encontrar a força. Esta é a primeira coisa que deveis ensinar-
lhes: rezar.

E rezar também a Nossa Senhora, que é a Mãe, é a nossa Mãe. Diz-se que quando alguém está
zangado com o Senhor, ou se afastou, Nossa Senhora permanece sempre perto para lhe abrir o
caminho, a fim de poder regressar. É um ditado. O Senhor está sempre próximo de nós, mas
Nossa Senhora é a Mãe, e a mãe está sempre mais próxima do que o pai. Sempre. Porquê?
Porque é assim! As mães são assim, e isto é ótimo. Que aprendam a ser cristãos!

https://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2023/20230108-libretto-battesimo-signore.pdf
https://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2023/20230108-libretto-battesimo-signore.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2023/1/8/battesimo.html


Agora todas estão em silêncio, e isto é bom. Mas talvez alguém “dê o lá”, e comece. E dado que
as crianças são sinfónicas, todas irão atrás. Deixai que gritem, deixai que chorem. Talvez
algumas chorem de fome: amamentai-as. Com toda a liberdade. O importante é que hoje esta
celebração seja a festa, a festa do início de um bonito caminho cristão, no qual ajudareis os
vossos filhos a ir em frente. Talvez algumas estejam demasiado cobertas e sintam calor: que
estejam à vontade, que todos estejam à vontade!

Celebramos com elas o início deste caminho. E compete a vós ajudá-las a ir em frente. Porque eu
acabo aqui, mas vós tendes a vida inteira!

Obrigado pela decisão de os trazer para o Batismo. E agora continuemos a celebração!

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


