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Baptismo | ORAÇÃO DOS FIÉIS 

I 
Celebrante: Irmãos: Chamados pelo Senhor para sermos geração eleita, sacerdócio real, 

nação santa, povo adquirido, invoquemos a misercórdia de Deus todo-poderoso para esta 

criança que vai receber a graça do Baptismo, e também para seus pais e padrinhos e para 
todos os baptizados.  

 

Leitor: Para que, pelo Baptismo,  

Vos digneis agregar esta criança à vossa Igreja.  

Todos: Nós Vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. 

 

Leitor: Para que, marcada com o sinal da cruz,  
confesse publicamente na vida a Jesus Cristo, Filho de Deus.  

Todos: Nós Vos rogamos, ouvi-nos, Senhor.  

 
Leitor: Para que, sepultada com Cristo pelo Baptismo na sua morte,  

participe também da sua ressurreição.  

Todos: Nós Vos rogamos, ouvi-nos, Senhor.  

 
Leitor: Para que, instruída pela palavra e exemplo dos pais e padrinhos,  

mereça crescer como membro vivo da Igreja.  

Todos: Nós Vos rogamos, ouvi-nos, Senhor.  
 

Leitor: Para que a graça do Baptismo  

se renove em todos nós aqui presentes.  
Todos: Nós Vos rogamos, ouvi-nos, Senhor.  

 

Leitor: Para que todos os discípulos de Cristo,  

unidos num só corpo pelo Baptismo,  
permaneçam sempre na mesma fé e na mesma caridade.  

Todos: Nós Vos rogamos, ouvi-nos, Senhor.  
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II 
Celebrante: Irmãos caríssimos: Invoquemos a misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo 

para esta criança, que vai receber a graça do Baptismo, e também para seus pais e 

padrinhos e para todos os baptizados.  
 

Leitor: Para que esta criança receba pelo Baptismo,  

a adopção de filho de Deus,  

oremos ao Senhor.  
Todos: Ouvi-nos, Senhor.  

 

Leitor: Para que esta criança,  

como sarmento enxertado na verdadeira vide,  

se torne, pela sua fé, perfeito discípulo de Cristo,  

oremos ao Senhor.  
Todos: Ouvi-nos, Senhor.  

 

Leitor: Para que esta criança, cumprindo os mandamentos de Cristo,  

permaneça sempre no seu amor,  
e anuncie corajosamente o Evangelho aos homens,  

oremos ao Senhor.  

Todos: Ouvi-nos, Senhor.  
 

Leitor: Para que esta criança, justificada pela graça de Cristo Salvador,  

alcance a herança eterna,  

oremos ao Senhor.  

Todos: Ouvi-nos, Senhor.  

 

Leitor: Para que os seus pais e padrinhos,  
formem esta criança na ciência e no amor de Deus, 

oremos ao Senhor.  

Todos: Ouvi-nos, Senhor.  
 

Leitor: Para que todos os homens  

venham a participar da regeneração baptismal,  
oremos ao Senhor.  

Todos: Ouvi-nos, Senhor.  
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III 
Celebrante: Irmãos: Chamados pelo Senhor para sermos geração eleita, sacerdócio real, 

nação santa, povo adquirido, invoquemos a misericórdia de Deus todo-poderoso para 

esta criança que vai receber a graça do Baptismo, e também para seus pais e padrinhos e 
para todos os baptizados.  

 

Leitor: Para que esta criança se torne, pelo Baptismo, filho adoptivo de Deus,  

na qual o Senhor encontre o seu enlevo,  
oremos ao Senhor.  

Todos: Nós Vos rogamos, ouvi-nos, Senhor.  

 

Leitor: Para que esta criança, renascida pela água e pelo Espírito Santo,  

viva sempre no mesmo Espírito  

e manifeste aos homens uma vida nova,  
oremos ao Senhor.  

Todos: Nós Vos rogamos, ouvi-nos, Senhor.  

 

Leitor: Para que esta criança  
possa vencer as ciladas do demónio e as seduções do mal,  

oremos ao Senhor.  

Todos: Nós Vos rogamos, ouvi-nos, Senhor.  
 

Leitor: Para que esta criança ame o Senhor  

com todo o coração e com toda a alma,  

com todo o espírito e com todas as forças,  

e ame o próximo como a si mesma,  

oremos ao Senhor.  

Todos: Nós Vos rogamos, ouvi-nos, Senhor.  
 

Leitor: Para que todos nós dêmos a esta criança  

o testemunho da nossa fé,  
oremos ao Senhor.  

Todos: Nós Vos rogamos, ouvi-nos, Senhor.  

 
Leitor: 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 ao Senhor.  
Todos: Nós Vos rogamos, ouvi-nos, Senhor.  
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IV 
Celebrante: Irmãos: Invoquemos a misericórdia de Cristo para esta criança, para os seus 

pais e padrinhos e para todos os baptizados.  

 
Leitor: Para que esta criança renasça para a vida eterna  

pela água e pelo Espírito Santo.  

Todos: Cristo, ouvi-nos.  

 
Leitor: Para que se torne membro vivo  

da vossa Igreja santa.  

Todos: Cristo, ouvi-nos.  

 

Leitor: Para que ela possa escutar, viver  

e dar testemunho do vosso Evangelho.  
Todos: Cristo, ouvi-nos.  

 

Leitor: Para que chegue com alegria  

à mesa do vosso sacrifício.  
Todos: Cristo, ouvi-nos.  

 

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

Todos: Cristo, ouvi-nos.  

 

Leitor: Para que, instruída pela palavra e pelo exemplo dos cristãos,  

cresça em sabedoria e santidade.  

Todos: Cristo, ouvi-nos.  

 
Leitor: Para que todos os vossos discípulos  

vivam sempre unidos na fé e na caridade.  

Todos: Cristo, ouvi-nos. 
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V 
Celebrante: Irmãos caríssimos: Invoquemos a misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo 

para esta criança, que vai receber a graça do Baptismo, e também para seus pais e 

padrinhos e para todos os baptizados.  
 

Leitor: Pelo mistério da vossa morte e ressurreição,  

fazei renascer esta criança nas águas do Baptismo  

e agregai-a à santa Igreja.  
Todos: Ouvi-nos, Senhor.  

 

Leitor: Pelo Baptismo e Confirmação,  

fazei dela discípulo fiel  

e testemunha do vosso Evangelho.  

Todos: Ouvi-nos, Senhor.  
 

Leitor: Pela santidade de vida,  

levai-a às alegrias eternas.  

Todos: Ouvi-nos, Senhor.  
 

Leitor: Fazei dos seus pais e padrinhos,  

exemplo claro de fé para esta criança.  
Todos: Ouvi-nos, Senhor.  

 

Leitor: Guardai para sempre no vosso amor  

a família desta criança.  

Todos: Ouvi-nos, Senhor.  

 

Leitor: Renovai em todos nós a graça do Baptismo.  
Todos: Ouvi-nos, Senhor. 

 


