
IGREJA DO BATISMO 

 

  

Neste lugar onde Maria 

Rivier se tornou filha de 

Deus pelo batismo, 

renovaremos as promessas do 

nosso batismo.  Pedimos a 

Deus nosso Pai, por meio da 

Virgem Maria, a graça de um 

verdadeiro renascimento na 

Igreja de Jesus Cristo, de um 

compromisso mais forte e 

profundo na nossa vida de 

batizadas, na nossa vocação 

pessoal e na missão que nos 

foi confiada.   

 

 

RENOVAÇÃO: 

 

 

CÂNTICO : 

 

 

Durante toda a sua vida, Maria Rivier manteve uma 

grande devoção ao seu batismo.  Ela queria que cada irmã 

celebrasse o aniversário do seu batismo com grande 

piedade. 

 

Vamos ouvi-la: O batismo é a porta de entrada para a 

santidade.  Pelo batismo, somos consagradas à 



Santíssima Trindade: ao Pai que nos criou, ao Filho que 

nos redimiu e ao Espírito Santo que nos santificou.  

Respondamos à graça do nosso batismo com a santidade 

da nossa vida.  Procuremos apenas agradar a Deus em 

todas as coisas para que o Pai possa dizer de cada uma 

de nós: "Ela é a minha filha amada em quem ponho as 

minhas complacências. » 

 

 

Acolhamos, mais uma vez, a graça do nosso baptismo. 

 

GESTO: Vamos benzer-nos com a água 

 

 

CÂNTICO : 

 

 

ORAÇÃO DE INTERCESSÃO : 

 

Demos graças à Santíssima Trindade pelo dom da fé 

recebida no batismo e pedimos a graça de responder às 

exigências da nossa vocação batismal. 

 

1. No batismo, fomos revestidas de Jesus Cristo. A 

Sua Palavra viva está gravada como um selo nos 

nossos corações.  Deve estar em nós como um 

fogo devorador, um rio de vida. 

 

Para que possamos responder a esta exigência de amor, 

Senhor, envia o teu Espírito! 

 

R: Vem a nós, Espírito de santidade! 



2. No batismo, Cristo, primeiro, evangelizou-nos.  

Somos a extensão viva do seu Evangelho, porque 

nos faz luz do mundo e sal da terra. 

 

Para que possamos responder a esta exigência de amor, 

Senhor, envia o teu Espírito! 

 

R: Vem a nós, Espírito de santidade! 

 

 

3. Através do nosso baptismo, somos consagradas ao 

Evangelho.  Raça escolhida, sacerdócio real, não 

podemos calar o nome de Jesus; não podemos 

deixar de proclamar o que vimos e ouvimos. 

 

Para que possamos responder a esta exigência de amor, 

Senhor, envia o teu Espírito! 

 

R: Vem a nós, Espírito de santidade! 

 

4. No batismo, tornamo-nos filhas da nossa Mãe 

Igreja, corpo do qual somos membros.  Através 

dela, o Evangelho é-nos dado para ser vivido, 

partilhado e anunciado. 

 

Para que possamos responder a esta exigência de amor, 

Senhor, envia o teu Espírito! 

 

R: Vem a nós, Espírito de santidade! 

 

 



5. Através do batismo, nós somos as enviadas do 

Evangelho. É uma necessidade que nos incumbe 

até ao fim dos tempos, até aos confins do mundo e 

ao mais profundo do nosso coração que deseja 

amar sem partilha e dar sem limites. 

 

Para que possamos responder a esta exigência de amor, 

Senhor, envia o teu Espírito! 

 

R : Vem a nós, Espírito de santidade! 

 

 

GESTO :   Somos membros dum mesmo corpo, o 

Corpo de Cristo! 

 

 

ORAÇÃO : 

Deus nosso Pai, 

Cumulaste-nos de todas as bênçãos 

no teu amado Filho. 

No baptismo, 

vestiste-nos com a sua pessoa sagrada. 

Pedimos-te: 

Faz que,  dóceis ao Espírito Santo, 

no cumprimento da nossa missão, 

não ajamos senão pela tua glória, 

em Jesus Cristo, teu Filho Nosso Senhor.  Amém 

 

 

CÂNTICO : 


