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Baptismo | BÊNÇÃO DA ÁGUA 
 

 

Celebrante: 

Oremos, irmãos caríssimos,  
para que o Senhor Deus todo-poderoso  

conceda a esta criança a vida nova pela água e pelo Espírito Santo.  

Ou   

Sabeis, irmãos caríssimos,  
como Deus comunica aos crentes a abundância da sua vida  

pelo sacramento da água.  

Elevemos para Ele o nosso coração,  
e oremos todos juntos, para que Se digne, pela água desta fonte baptismal,  

derramar a sua graça sobre este eleito (esta eleita). 

 
_______________________________ 

 

 

I 
Celebrante:  

Senhor nosso Deus:  

Pelo vosso poder invisível,  
realizais maravilhas nos vossos sacramentos.  

Ao longo dos tempos preparastes a água  

para manifestar a graça do Baptismo.  
Logo no princípio do mundo,  

o vosso Espírito pairava sobre as águas,  

prefigurando o seu poder de santificar.  
Nas águas do dilúvio  

destes-nos uma imagem do Baptismo,  

sacramento da vida nova,  

porque as águas significam ao mesmo tempo  

o fim do pecado e o princípio da santidade.  

Aos filhos de Abraão fizestes atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho,  

para que esse povo, liberto da escravidão,  
fosse a imagem do povo santo dos baptizados.  

O vosso Filho Jesus Cristo,  

ao ser baptizado por João Baptista nas águas do Jordão,  
recebeu a unção do Espírito Santo;  
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suspenso na cruz,  
do seu lado aberto fez brotar sangue e água  

e, depois de ressuscitado,  

ordenou aos seus discípulos:  

«Ide e ensinai todos os povos  
e baptizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.»  

Olhai agora, Senhor, para a vossa Igreja  

e dignai-Vos abrir para ela a fonte do Baptismo.  
Receba esta água, pelo Espírito Santo,  

a graça do vosso Filho Unigénito,  

para que o homem, criado à vossa imagem,  
no sacramento do Baptismo  

seja purificado das velhas impurezas  

e ressuscite homem novo  

pela água e pelo Espírito Santo.  
Desça sobre esta água, Senhor, por vosso Filho,  

a virtude do Espírito Santo,  

para que todos,  
sepultados com Cristo na sua morte pelo Baptismo,  

com Ele ressuscitem para a vida.  

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 
e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo,  

por todos os séculos dos séculos. 

Todos: Amen. 
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II 
Celebrante: Bendito sejais, Deus Pai todo-poderoso,  

que criastes a água para purificar e dar vida.  

Todos: Bendito sejais para sempre.  
 

Celebrante: Bendito sejais, Deus Filho Unigénito, Jesus Cristo,  

que do vosso lado fizestes brotar sangue e água,  

para que da vossa morte e ressurreição nascesse a Igreja.  
Todos: Bendito sejais para sempre.  

 

Celebrante: Bendito sejais, Deus Espírito Santo,  

que ungistes a Cristo, baptizado nas águas do Jordão,  

para que todos fôssemos baptizados em Vós.  

Todos: Bendito sejais para sempre.  
 

Celebrante: Assisti-nos, Senhor, nosso Pai, e santificai esta água,  

para que os homens, nela baptizados,  

sejam limpos do pecado e renasçam para a vida  
dos vossos filhos adoptivos.  

Todos: Ouvi-nos, Senhor.  

 
Celebrante: Santificai esta água, para que os homens,  

nela baptizados na morte e ressurreição de Cristo,  

se tornem semelhantes à imagem do vosso Filho.  

Todos: Ouvi-nos, Senhor. 

 

Celebrante: Santificai esta água, para que este vosso eleito  

renasça pelo Espírito Santo e faça parte do vosso povo.  
Todos: Ouvi-nos, Senhor.  

 

 
  



  

  

+351 212 546 290 
PARÓQUIADECASCAIS.ORG 
INFO@PARÓQUIADECASCAIS.ORG 
 
 

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO  
E RESSURREIÇÃO DE CRISTO 
RUA DOS NAVEGANTES, Nº49 
2750-445 CASCAIS 
 
 

III 
Celebrante: Pai clementíssimo, que da fonte baptismal  

fizestes jorrar para nós a vida nova dos vossos filhos.  

Todos: Bendito sejais, Senhor.  
 

Celebrante: Vós, que pela água e pelo Espírito Santo,  

Vos dignais reunir num só povo todos  

os que foram baptizados em vosso Filho Jesus Cristo.  
Todos: Bendito sejais, Senhor.  

 

Celebrante: Vós, que pelo Espírito do vosso amor, enviado aos nossos corações,  

nos libertais, para vivermos na vossa paz.  

Todos: Bendito sejais, Senhor.  

 
Celebrante: Vós, que escolheis os baptizados,  

para anunciarem com alegria a todos os povos  

o Evangelho do vosso Filho.  

Todos: Bendito sejais, Senhor.  
 

Celebrante: Dignai-Vos, agora, abençoar esta água,  

na qual vai ser baptizado o vosso servo N (a vossa serva N),  
que chamastes ao banho do novo nascimento na fé da Igreja,  

para que alcance a vida eterna.  

Por Cristo nosso Senhor. 

Todos: Amen. 


