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Agrupamento 635
S. Romão do Coronado
Vigararia Trofa / Vila do Conde
O Agrupamento 635 do Corpo Nacional de Escutas de S. Romão
do Coronado, foi fundado a 12 de Julho de 1981 pelo Pe. Lino Maia e o
nosso primeiro Chefe de Agrupamento, Chefe Fernando Ribeiro e com
o apoio do então Chefe Regional do Porto, Chefe Ângelo Figueiredo.
Caminhamos rapidamente para o 40º aniversário. Ao longo destes
tempos tivemos como assistentes, o Pe. Lino Maia, fundador, o Pe.
Lucindo Silva, durante mais de 22 anos, o Pe. Manuel Santos, durante
4 anos e o actual assistente, Pe. Rui Alves, desde 2011.
Tivemos o prazer de contar com grandes chefes de agrupamento
que conduziram os destinos durante todos estes anos. O Chefe Fernando Ribeiro, falecido recentemente, foi o Chefe de agrupamento
fundador e esteve à frente do agrupamento até 1985, seguiu-se o
Chefe Alfredo Azevedo até 1986, o Chefe Manuel Santos até 1989,
o Chefe Jorge Santos até 1994 e, desde essa altura, o actual chefe
de agrupamento, Chefe Paulo Damasceno.

O agrupamento foi crescendo até atingir os 110 elementos, após
o que estabilizou, tendo vindo a reduzir o efectivo, estando agora nos
80 elementos, repartidos pela Alcateia, que são os mais pequeninos,
os Lobitos, dos 6 aos 10 anos, pela Expedição, os nossos Exploradores,
dos 10 aos 14 anos, pela Comunidade, os nossos Pioneiros, dos 14 aos
18 anos, pelo Clã, os nossos Caminheiros, dos 18 aos 22 anos, e pelos
nossos dirigentes, adultos, sem limite de idade e que são os irmãos
mais velhos, das nossas crianças e jovens, que os ajudam a serem
melhores, na sua vida escutista e pessoal.
Como movimento nacional e organizado, precisamos dum espaço
onde possamos reunir e trabalhar. A nossa primeira sede foi junto
à Capela de S. Bartolomeu, num pequeníssimo barracão, onde não
cabíamos todos. Passamos para a Quinta de S. Romão, onde estivemos
até 1996. Nessa altura começamos a construir de raiz a nossa sede,
um edifício integrado no adro da Capela de S. Bartolomeu, inaugurado
a 16 de Janeiro de 2000 e, onde vivemos o nosso dia-a-dia, desde essa
data e a que chamamos o nosso doce lar.
Para apoiar algumas das nossas actividades locais contamos com
um espaço a que chamamos Parque Escutista das Almoinhas.
O Escutismo, faz-se em grupo, em Patrulhas e em Secções, sobretudo na natureza, mas também na relação com a Comunidade e
com os outros. Ao longo destes anos, realizamos muitas actividades
de grande impacto na vida dos nossos escuteiros. Vamos tentar
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relembrar alguns desses episódios. Participamos em imensas actividades por todo o nosso país, desde o Gerês, Marão, Trás-os-Montes,
Serra da Estrela, Vieira do Minho, Alto Douro, Beira Baixa, Tomar, Drave,
Fátima, Açores, ACANAC’s, ACAREG’s, ACANUC’s (recebemos em
S. Romão dois ACANUC), ACAGRUP’s. Outras aventuras levaram-nos
ao estrangeiro: Santiago de Compostela, Caminhos de Santiago,
Montanhas da Sanábria, Picos de Europa, Kandersteg (Centro Escutista
Europeu, na Suiça) e às Jornadas Mundiais da Juventude em Roma.
O Escutismo promove a abertura de novos horizontes e descobertas
de outras terras e culturas.
As actividades do agrupamento têm como centro a nossa comunidade paroquial, na qual estamos integrados e somos um movimento
vivo. Vivemos em comunidade muitos dos nossos momentos altos, nomeadamente as Vigílias de Oração (Veladas de Armas) e Promessas,
participamos nas diversas procissões (Corpo de Deus, Senhora de
Fátima, S. Bartolomeu, S. Eulália, S. Romão, Nossa Senhora Peregrina,
Procissão das Velas), colaboramos com a Catequese, momentos de
oração, Cordão de Luz, Via Sacras, Festas de Natal, Festa do Menino,
presépios, visita a lares de idosos e capelania do Hospital de S. João,
peditórios, cantar das Janeiras, organização de Trilhos Ambientais,
Protecção Civil (vigilância florestal) Banco Alimentar Contra a Fome…
Angariações de fundos nas festas populares de S. Bartolomeu e
S. Eulália, jogos tradicionais, noite de fados, festa da francesinha,
contribuem para podermos realizar melhores actividades.
Muitos foram os escuteiros que cresceram seguindo os ideais
escutistas no nosso agrupamento ao longo destes anos. Camaradagem,
alegria, aprender a superar as nossas limitações. Destreza física,
protecção da natureza, trabalho comunitário, são alguns dos meios
que usamos para que os nossos escuteiros cresçam de forma equilibrada e felizes.
O Escutismo é um Movimento Universal, que se baseia no Método
criado por Baden Powell, promovendo a formação integral das crianças
e jovens, preparando-os para a vida do dia-a-dia. O Sistema de Patrulhas,
o Método do Projecto e o Sistema de Progresso são armas nessa missão!
O sonho continua… sonhamos agora que podemos dar às nossas
crianças e jovens, novos desafios, novos horizontes. Queremos mostrar
que podemos e devemos ser felizes, mas que só o seremos se contribuirmos para a felicidades dos outros. Vamos continuar a semear
sonhos e felicidade!

BOLETIM FORMATIVO E INFORMATIVO

Por: Pe. José Ramos
rocharamos58@gmail.com

Para nascer, Portugal;
para morrer, o Mundo!
Caros leitores, o ano 2020 trouxe-me(nos) a feliz notícia
de que o Pe. Américo, o “Recoveiro dos pobres”, está definitivamente a caminho dos altares, pois foram reconhecidas
pelo Vaticano as “virtudes heróicas” em ordem à sua beatificação. Este é efectivamente o penúltimo passo no processo
da sua beatificação. Esta foi uma feliz notícia para a Igreja
portuguesa, de modo muito especial para a diocese do Porto,
já que o Pai Américo nela nasceu e morreu.
A Igreja está a comemorar os 800 anos da partida de Santo
António de Portugal. Foi no ano de 1220. Fernando de Bulhões
conhecera, em 1219, 5 frades franciscanos que passaram por
Coimbra a caminho de Marrocos. Estes intrépidos missionários
seriam martirizados a 16 de Janeiro de 1220. Cerca de 3 meses

depois, os restos mortais desses mártires chegavam a Coimbra,
tendo sido colocados na igreja do mosteiro de Santa Cruz,
propriedade dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho.
Fernando de Bulhões, fascinado com o exemplo daqueles
heróis, seguidores de São Francisco de Assis, consegue autorização para abandonar os Cónegos Regrantes de Santo Agostinho
e ingressa nos franciscanos, adoptando o nome António. Foi
na primavera de 1220. Meses depois, no Outono, parte para
Marrocos em missão apostólica. Mas, devido a uma violenta
tempestade, o barco em que seguia não chegou ao seu destino.
No célebre “sermão de Santo António”, pregado na igreja de
Santo António dos Portugueses, na cidade de Roma, depois da
restauração da independência nacional (1640), o nosso imortal
Pe. António Vieira afirmava que “Santo António, entendido
como luz do mundo, teve de partir de Portugal: saiu para ser
grande e, porque era grande, saiu”. E, mais adiante, acrescenta:
“Nascer pequeno e morrer grande é chegar a ser homem.
Por isso nos deu Deus tão pouca terra para o nascimento e
tanta para a sepultura. Para nascer, pouca terra; para morrer,
toda a terra. Para nascer, Portugal; para morrer, o mundo”.
Esta mensagem não perdeu a sua actualidade. Santo António,
que há 8 séculos partiu rumo a Marrocos, está representado
em tantos e tantos portugueses espalhados pelo mundo!
(Por decisão pessoal, usando a grafia anterior ao denominado acordo ortográfico)

Voltar ao ministério da reconciliação
“São numerosos os motivos pelos quais é urgente fazer uma séria reflexão na Igreja sobre
este sacramento. Exige-o acima de tudo o anúncio do amor do Pai, como fundamento da
vida e acção do cristão, no contexto da sociedade actual, onde com muita frequência se
ofusca a visão ética da existência humana. Muitos perderam a dimensão do bem e do mal
porque perderam o sentido de Deus, interpretando a culpa unicamente segundo perspectivas
psicológicas ou sociológicas. Em segundo lugar, a pastoral deve dar um novo impulso a um
itinerário de crescimento na fé, que sublinhe o valor do espírito e da prática penitencial em
toda a vida cristã”.
(Papa São João Paulo II)
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33ª Jornada Mundial
da Juventude de 2022
será em Portugal
Foi no dia 27 de janeiro de 2019, na cidade do Panamá,
que o Papa Francisco convocou os jovens cristãos de todo
o mundo para a 33ª Jornada Mundial da Juventude (JMJ),
que irá acontecer na cidade de Lisboa no ano de 2022.
As JMJ nasceram em 1985, Ano Internacional da Juventude, quando o Papa João Paulo II chamou os jovens de
todas as nações a celebrar consigo o Dia de Ramos. A partir
de então desenvolveu-se esta iniciativa, a cada 2 ou 3
anos, juntando milhares de jovens para uma experiência
de partilha de fé acompanhando o percurso da paixão,
morte e ressurreição de Jesus. Assim se desenvolveu o
programa típico das JMJ, que começa com as Pré-Jornadas
(período que antecede as Jornadas, em que os jovens são
acolhidos nas comunidades do país que recebe o acontecimento), e os eventos das Jornadas: abertura oficial
(3ª feira), catequeses para os jovens (4ª feira), acolhimento
ao Santo Padre (5ª feira); oração da Via Sacra (6ª feira);
peregrinação e Vigília de Oração (sábado); Missa de Envio
(domingo).
Em 2022, a realização destas JMJ na capital portuguesa
será especialmente importante por mais facilmente poder
congregar jovens da Europa e de África, podendo cativar
sobretudo aqueles que são oriundos de países lusófonos.
Aliás, em toda a história das JMJ, estas serão aquelas
que se vão realizar em maior proximidade ao continente
africano.
Como tema para as JMJ Lisboa 2022, o Santo Padre
propôs a atitude da jovem Maria depois da anunciação,
quando se decidiu a ir ao encontro de Isabel: «Maria levantou-se e partiu apressadamente» (Lc 1,39).
No próximo dia 4 de abril, domingo de Ramos, uma numerosa delegação de jovens portugueses vão peregrinar a
Roma para receber do Papa os símbolos das JMJ: a Cruz
Peregrina, ou Cruz dos Jovens, que foi entregue pelo Papa
João Paulo II aos jovens para que a levassem por todo
o mundo; e o ícone de Nossa Senhora, símbolo de fé que
acompanha a Cruz Peregrina. Chegando até nós, estas

O Batismo: significado e símbolos.
Pe. Bruno Ferreira

insígnias vão percorrer, até 2022, todos os países de língua
portuguesa e todas as dioceses de Portugal.
Certamente estas Jornadas darão um novo fôlego
à identificação dos nossos jovens com Cristo, pelo que
serão uma grande oportunidade para a Igreja portuguesa.
Também nós, na diocese do Porto e na Vigararia da TrofaVila do Conde seremos convocados a renovar o espírito
jovem e activo das nossas comunidades, por tudo o que
vamos receber e por tudo o que temos para dar. E o que
vamos receber? O testemunho de fé vivido por jovens de
todo o mundo e de todas as culturas, que com a sua visita
nos trazem o próprio Cristo – como Maria, quando visitou
Isabel. E o que temos para dar? A nossa hospitalidade, que
é também uma partilha da fé e um exercício
da caridade
Maria levantou-se e partiu
que mais nos aproxima de Deus – como Isabel, quando reapressadamente
cebeu a visita de Maria.
Cruz
Peregrina

1985

1987

Roma Itália

350 000

João Paulo II

1 000 000

João Paulo II

ícone de Nossa Senhora

Buenos Aires Argentina

Iniciamos este ano pastoral uma nova caminhada diocesana que
tem por tema “Como Ramos da Videira. Todos Filhos de Deus”. Trata-se
de um plano trienal baseado na iniciação ou reiniciação cristã e nos
sacramentos que lhe estão inerentes (Batismo, Eucaristia e Confirmação), sempre ancorados no mistério de Deus e, consequentemente,
nas Pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, toda a comunidade
diocesana do Porto – motivada pelo seu Bispo e seus padres – irá aprofundar os Sacramentos da Iniciação Cristã tendo como base bíblica
a referida alegoria da videira e dos ramos, tal como a encontramos no
Evangelho de São João (Jo 15,1-11). Deste modo, em todos os âmbitos
da nossa pastoral diocesana e paroquial, cuidaremos da raiz batismal
da nossa condição cristã e eclesial. Vamos então aprofundar o Sacramento do Batismo, bem como o seu significado e os seus símbolos.
O Batismo é o primeiro dos Sacramentos, aquele que consagra o
verdadeiro nascimento de um cristão. É através do Batismo que somos
purificados do pecado original e nos tornamos parte da Igreja e do corpo
de Cristo. Graças ao Batismo, temos acesso aos outros sacramentos
e começamos a seguir o caminho do Espírito. Purificados pelo perdão
incondicional de Deus, tornamo-nos, com efeito, seus filhos.
A palavra Batismo deriva do grego βάπτισμα, báptisma, “imersão”.
É precisamente disso que se trata, de uma imersão na purificação da
água. O simbolismo da água como instrumento de purificação ocorre
em muitas religiões da antiguidade. Em particular, no judaísmo era
necessário praticar abluções purificadoras antes de poder aceder
ao culto. A água limpava o corpo e com ele o espírito de todas as impurezas, lavando o pecado. Com o passar do tempo, essas práticas que
contemplavam a água como instrumento de purificação espalharamse cada vez mais, assumindo diferentes formas entre as diversas comunidades.

SÊ FONTE...
Fonte de água pura e cristalina.
Sê água abundante para quem tem sede do verdadeiro amor,
de carinho, de força, de apoio, de orientação.
Fonte onde cada homem encontre a água que necessita,
água que ajuda a limpar, refresca e encoraja para voltar ao caminho...
SÊ PORTO...
Porto de chegada de almas cansadas.
Sê o porto para aqueles que andam perdidos pelo mundo,
e que precisam de um lugar tranquilo para descansar o fardo que carregam.
Para ser porto de chegada é necessário abraçar, acarinhar, receber, dar boas vindas.
Porto de saída para aqueles que precisam de partir,
ajudando cada um a despedir-se das ilusões,
das dificuldades, das dores, dos fracassos e decepções,
ajudando-os a partir para uma vida melhor.
Sê também um porto seguro para os que te amam:
porto seguro para a família, para os amigos, para quem precisar.
Para seres porto seguro, precisas de te esquecer de ti e pensar no outro,
esquecer as próprias dores e suavizar as dores do próximo.
Esquecer a própria fraqueza é ser capaz de tornar-se forte para os outros.
SÊ PONTE...
Ponte que liga a vida terrena à eternidade em Deus.
Para ser ponte, é necessário compreender, perdoar, amar.
Ser ponte é estar no fim da estrada daqueles que não encontraram o caminho de regresso.
Ser ponte é ser passagem e não atalho, é ser caminho livre e não ocupado.
Ser ponte é sinónimo de união, ligação,laços de afeição com quem se vive e se convive.
SÊ ESTRADA...
Estrada larga, agradável para se passear, estrada iluminada de dia pelo sol e de noite pelo luar.
Sê uma estrada que guia, que conduz dos atalhos à estrada principal.
Estrada dos peregrinos da vida, dos caminheiros do tempo, dos andarilhos do mundo.

1989

S. Compostela Espanha

600 000

João Paulo II

SÊ ESTRELA...

1991

Czestochowa Polónia

1 600 000

João Paulo II

900 000

João Paulo II

Sê estrela que brilha no firmamento.
Estrela que ilumine os que na vida passam por noites escuras.
Ser estrela é distribuir luz gratuitamente.
Ser estrela é ser guia, apontando sempre a direcção do Astro principal.

1993

Denver EUA

1995

Manila Filipinas

5 000 000

João Paulo II

1997

Paris França

1 200 000

João Paulo II

2000

Roma Itália

2 000 000

João Paulo II

2002

Toronto Canadá

800 000

João Paulo II

2005

Colónia Alemanha

1 200 000

Bento XVI

2008

Sydney Austrália

500 000

Bento XVI

2011
2013

Madrid Espanha
Rio de Janeiro Brasil

2 000 000

Bento XVI

3 700 000

Francisco

2016

Cracóvia Polónia

3 500 000

Francisco

2019

Panamá Panamá

700 000

Francisco

2022

Lisboa Portugal

Francisco
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SÊ CHUVA...

As abluções rituais e os banhos purificadores são, de certa forma,
o prelúdio do Batismo como o conhecemos, mas já no Antigo Testamento os homens reconheciam o poder salvífico da água, sendo um
instrumento da vontade de Deus para salvar os justos. Pensemos no
Dilúvio universal, ou na travessia do Mar Vermelho por Moisés e pelo
povo eleito em fuga do Egito.
Temos de esperar pelo Batismo de João Batista para encontrar
algo que esteja mais próximo da nossa ideia de batismo. Na verdade,
além de usar a função purificadora da água, este tornava os que o
recebiam parte integrante dos descendentes de Abraão, do povo que
esperava com fé e esperança o advento do Messias. Para aceder ao
Batismo de João, era necessário arrepender-se dos próprios pecados
e pedir perdão. Aquele que o solicitava tinha de estar consciente do
alcance dessa escolha na sua vida e empenhar-se em levá-la até ao
fim. O próprio João declara que seu Batismo é apenas provisório, que é
o prelúdio do Batismo que o Messias trará: um Batismo feito com água
esperando por aquele feito com fogo.

Chuva que molha os corações secos,
vazios de amor, de esperança, de paz.
Sê chuva que inunda os campos áridos,
que molha os jardins, que dá vida a toda a vegetação,
e faz transbordar os rios.
Sê, para os que contigo caminham, a chuva sempre esperada,
porque dela depende a fecundidade da terra.
SÊ ÁRVORE...
Árvore que dá frutos a quem tem fome, que oferece a sombra benfazeja ao viandante
e que refresca o árduo calor dos caminhantes que trilham os caminhos da vida.
Sê árvore que aninha, que acolhe os passarinhos que embelezam os quintais.
Ser árvore é ter raízes sólidas e profundas.
É ter braços que se alongam, que se estendem...
É produzir flores para enfeitar a alma de alguém, é ser forte e enfrentar os temporais.
É ter folhas embaladas pelo vento, é ser molhada pela chuva, e acalentada pelo sol,
é fazer parte da criação, como um ser único.
Ser Fonte,
Ser Porto,
Ser Ponte,
Ser Estrada,
Ser Estrela,
Ser Chuva,
Ser Árvore...
É servir! Porque, “quem não vive para servir, não serve para viver”.

(Continua na página 2 do Suplemento)
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SUPLEMENTO
SACRAMENTO DA RECONCILIAÇÃO NA VIGARARIA TROFA/V. DO CONDE
Sacramento
da Reconciliação na Vigararia Trofa / Vila do Conde
Quaresma 2020
QUARESMA
2020
Paróquia

Dia

Alvarelhos
Árvore
Aveleda
Azurara
Bougado (S. Martinho)

24
13
27
12
01

Bougado (Santiago)

03 de Abril

Canidelo
Coronado (São Mamede)

24
25
28
02
21
25
19
01
20
03
28
03
26
17
31

de Março
de Março
de Março
de Abril
de Março
de Março
de Março
de Abril
de Março
/ 04 de Março
de Março
de Abril
de Março
de Março
de Março

17 – 20 horas
20,30 horas
09 e 21 horas
20,30 horas
17 – 20 horas
(jovens) 21 horas
09 – 12 horas
17 – 20 horas
20,30 horas
18 – 20 horas
(jovens) 10 horas
18 – 20 horas
09,30 – 11,30 horas
20,30 horas
20,30 horas
20,30 horas
17 – 19,30 horas
09 e 21 horas
09 e 21 horas
20,30 horas
20,30 horas
20,30 horas
20,30 horas

31
02
18
20
25
27
08

de
de
de
de
de
de
de

18 – 20 horas
20,30 horas
20,30 horas
20,30 horas
09 e 21 horas
20,30 horas
09 e 21 horas

Coronado (São Romão)
Covelas
Fajozes
Fornelo
Gião
Guidões
Guilhabreu
Labruge
Macieira da Maia
Malta
Mindelo
Modivas
Mosteiró
Muro
Retorta
Tougues
Vairão
Vila Chã
Vilar
Vilar do Pinheiro

de
de
de
de
de

Horário
Março
Março
Março
Março
Abril

Março
Abril
Março
Março
Março
Março
Abril
I

A água, como já mencionado, tem a função de purificar o batizando, de lavar do corpo e da alma todo o sinal de pecado. A água
é universalmente reconhecida como o símbolo da vida por excelência.
É o elemento que alimenta e nutre a terra, para permitir que dê os seus
frutos. Torna tudo limpo e, da mesma maneira, limpa a nossa alma de
todas as manchas.
O crisma é usado para consagrar e sancionar a entrada do batizando na grande família da Igreja. É um óleo perfumado e consagrado.
Usado não só para o Batismo, mas também no Crisma (Confirmação)
e na ordenação sacerdotal. No Batismo é usado para ungir a cabeça do
batizando, dando-lhe uma espécie de selo que o consagra o seu novo
papel. No Crisma, o sacerdote traça uma cruz na testa do crismando
como um símbolo do Espírito Santo que desce sobre ele para lhe dar
a força para ser um “soldado” de Cristo. Na Ordenação é usado para
ungir as palmas das mãos dos presbíteros e as testas dos bispos.
Juntamente com o óleo dos doentes e o óleo dos catecúmenos,
é abençoado uma vez por ano pelo bispo durante a Missa Crismal da
Quinta-feira Santa e depois distribuído a cada paróquia.
Também o óleo dos catecúmenos é de grande importância simbólica. Na verdade, decreta a investidura do batizando no papel de combatente da fé, de defensor da cristandade. Não por acaso, nos tempos
antigos o óleo era usado pelos atletas para ungirem os seus membros
antes dos treinos e pelos lutadores para fugirem ao domínio dos oponentes. Com o óleo dos catecúmenos, o sacerdote traça uma cruz no
peito e outra entre as omoplatas do batizando. Simboliza a força na
luta contra as tentações, uma espécie de escudo contra o pecado.
A vela que é entregue aos pais ou ao Padrinho do batizando simboliza Cristo, a luz do mundo, na esperança de que Ele ilumine a criança
e permita àqueles que a amam e a apoiam acompanhá-la na fé. Simboliza a ajuda que a Igreja deve fornecer ao seu novo membro para
encontrar a sua própria luz no mundo. A luz foi o primeiro dom de Deus,
a sua primeira criação. No Antigo Testamento era um símbolo da Fé,
e com o advento de Jesus este simbolismo foi enriquecido com novos
significados fundamentais na vida de um crente. “Eu sou a verdadeira
luz”, disse Jesus aos discípulos: “Vós sois a luz do mundo… a vossa luz
deve resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas
obras, e glorifiquem o Pai que está nos céus.” (Mt 5:16). A vela ou círio
batismal representa o compromisso do cristão em encontrar a luz da
sua própria vida de fé, para ser, por sua vez, a luz do mundo através das
suas obras e das suas ações.
A veste branca é usada durante o Batismo como símbolo da nova
vida, da nova dignidade de que a pessoa batizada se reveste. Nos
tempos antigos, os que eram batizados deviam usar uma roupa nova
e branca antes de se unirem aos outros fiéis na Igreja. A veste branca
exprime a pureza da alma tornada sem imaculada após o Batismo, a
mudança profunda e a renovação interior que o sacramento trouxe
àquele que o recebeu.
Por último, não devemos esquecer que a celebração do Sacramento
do Batismo deve ser preparada convenientemente. Como organizar,
então, a celebração do Batismo? O Batismo, especialmente o de uma
criança, é uma ocasião importante, a primeira grande festa para receber
um novo cristão na sua Família. É preciso celebrá-lo da melhor maneira.
Antes de tudo, é necessário entrar em contacto com o pároco, identificar uma data disponível para organizar e preparar toda a celebração
e saber todos os requisitos necessários. Depois, tendo em conta as
normas da Igreja a este respeito, é preciso escolher o Padrinho e (ou)
a Madrinha, que acompanharão a criança neste dia especial, mas
também em todos os dias da sua vida como cristã, ensinando-lhe os
valores da Igreja. A cerimónia deverá ser uma festa alegre, comunitária
e eclesial, como alegre é a ocasião em que é celebrada. Que esta festa
reflita o pequeno festejado, ou os seus pais, o seu modo de ver a vida
e as suas esperanças para o futuro da criança, bem como a alegria de
serem cristão, amados e acolhidos por Deus – Todos filhos de Deus –
na comunhão da grande família, a Igreja.
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Quando Jesus se apresenta a João para receber o Batismo, aceita
plenamente o seu próprio destino. Saindo da água Jesus vê o céu abrir-se
e o Espírito Santo aparecer na forma de uma pomba, enquanto do céu
se ouve uma voz: “Tu és o Meu Filho muito amado”. O Espírito Santo desceu
sobre Ele, investindo-o do seu papel, transformando-o no Cordeiro
de Deus. É o começo de uma nova vida e a premonição da morte, que
levará à Ressurreição. O destino de um homem e de toda a humanidade
realiza-se nas margens do rio Jordão, num gesto único de submissão
e humildade destinado a mudar todas as coisas.

Depois de contextualizar histórica e biblicamente a origem do Batismo aprofundemos agora o seu significado cristão. O Batismo cristão
nasce com o Pentecostes, isto é, com a descida do Espírito Santo aos
Apóstolos, cinquenta dias depois da Ressurreição de Jesus.
Como o Batismo de Jesus nas águas do Jordão representou o início
do seu ministério entre os homens, o Pentecostes, o Batismo do fogo
do Espírito Santo, representa o início da missão dos Apóstolos e, para
todos os efeitos, o início da Igreja cristã. Conforme ordenado por Jesus,
a partir desse momento, Pedro e os outros discípulos começam a pregar
a necessidade de se arrepender dos pecados e receber o Batismo para
se obter o perdão e o dom do Espírito Santo.
O Batismo cristão envolve a imersão em água ou, alternativamente,
a aspersão de água na cabeça. A imersão na água simboliza a morte
de Jesus, enquanto emergir dela representa a Ressurreição. O pecado
morre na água, como morre simbolicamente o corpo por ele contaminado. Este gesto simbólico, seguido pela imposição das mãos do
celebrante, marca a libertação de todo o pecado e a receção do
Espírito Santo.
A partir deste momento o fiel estará unido a Cristo, na sua morte,
ressurreição e glorificação. O homem velho já não existe, agora há
um novo homem, um cristão libertado do mal e um membro efetivo
da Igreja. Torna-se em todos os aspetos um Filho de Deus, renascido
através da água e do Espírito, regenerado pelo Espírito Santo, iluminado pela luz de Cristo e salvo das trevas do pecado, participante do
novo povo de Deus. Todo este ritual batismal dá-se por meio da Palavra
de Deus, das orações, de gestos e pelos símbolos. Falemos agora um
pouco sobres estes!
Quais são os símbolos do Batismo? O Batismo, como todos os Sacramentos, envolve a utilização de elementos materiais, de palavras e
cânticos, gestos simbólicos e sinais não-verbais que, todos juntos, dão
vida a esta celebração preciosa e essencial na vida de um cristão. Em
particular, vale a pena examinar alguns elementos simbólicos: a água
da imersão; o óleo dos catecúmenos; o crisma; a luz da vela; a veste
branca.
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