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Baptismo | bênÇÃO final 

I 
Celebrante: Deus todo-poderoso,  

que, por meio do seu Filho Unigénito,  

nascido da Virgem Santa Maria,  
alegra as famílias cristãs  

com a esperança da vida eterna,  

Se digne abençoar esta mãe,  

agradecida pelo dom do seu filho (da sua filha),  

para que persevere com ele (ela)  

em acção de graças para sempre,  

em Jesus Cristo, Nosso Senhor.  
Todos: Ámen. 

 

Celebrante: Deus todo-poderoso,  
que dá a vida no tempo e na eternidade,  

abençoe o pai desta criança,  

para que, juntamente com a esposa,  
pela palavra e pelo exemplo,  

seja para seu filho (sua filha)  

a primeira testemunha da fé,  

em Jesus Cristo, Nosso Senhor.  
Todos: Ámen. 

 

Celebrante: Deus todo-poderoso,  
que, pela água e pelo Espírito Santo,  

nos fez renascer para a vida eterna,  

abençoe com infinita bondade estes seus fiéis,  
para que sejam, sempre e em toda a parte,  

membros vivos do seu povo  

e gozem da sua paz,  

em Jesus Cristo, Nosso Senhor.  
Todos: Ámen. 

 

Celebrante: Abençoe-vos Deus todo-poderoso,  
Pai, Filho e Espírito Santo.  

Todos: Ámen. 

 
Celebrante: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.  

Todos: Graças a Deus. 
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II 
Celebrante: Deus todo-poderoso,  

que, pelo nascimento do seu Filho,  

encheu o mundo de alegria,  
abençoe esta criança agora baptizada,  

para que alcance a plena semelhança com Cristo.  

Todos: Ámen. 

 
Celebrante: Deus todo-poderoso,  

que dá a vida no tempo e na eternidade,  

abençoe os pais desta criança,  

para que, agradecidos pelo dom de seu filho (sua filha),  

com ele (ela) permaneçam  

em acção de graças para sempre.  
Todos: Ámen. 

 

Celebrante: Deus todo-poderoso,  

que, pela água e pelo Espírito Santo,  
nos fez renascer para a vida eterna,  

abençoe na sua infinita bondade estes seus fiéis,  

para que sejam, sempre e em toda a parte,  
membros vivos do seu povo  

e gozem da sua paz.  

Todos: Ámen. 

 

Celebrante: Abençoe-vos Deus todo-poderoso,  

Pai, Filho e Espírito Santo.  

Todos: Ámen. 
 

Celebrante: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.  

Todos: Graças a Deus. 
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III 
Celebrante: Deus, autor da vida e do amor,  

que torna sublime, com a sua graça, o amor materno,  

abençoe a mãe desta criança,  
para que, agradecida pelo dom de seu filho, (sua filha)  

tenha a alegria de o (a) ver crescer em idade e em graça.  

Todos: Ámen. 

 
Celebrante: Deus todo-poderoso,  

princípio e modelo de toda a paternidade,  

abençoe o pai desta criança,  

para que, pelo exemplo da sua vida,  

oriente o seu filho (sua filha)  

para a maturidade da vida cristã.  
Todos: Ámen. 

 

Celebrante: Deus, Pai de todos os homens,  

mostre a sua bondade  
para com os amigos e parentes desta criança,  

os defenda de todo o mal e lhes dê a sua paz.  

Todos: Ámen. 
 

Celebrante: Abençoe-vos Deus todo-poderoso,  

Pai, Filho e Espírito Santo.  

Todos: Ámen. 

 

Celebrante: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.  

Todos: Graças a Deus. 
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IV 
Celebrante: Irmãos, nós vos confiamos  

à misericórdia e à graça  

de Deus Pai todo-poderoso,  
de seu Filho Unigénito  

e do Espírito Santo.  

O Senhor guarde a vossa vida,  

para que, caminhando à luz da fé,  
todos juntos alcancemos os bens prometidos.  

Todos: Ámen. 

 

Celebrante: Abençoe-vos Deus todo-poderoso,  

Pai, Filho e Espírito Santo.  

Todos: Ámen. 
 

Celebrante: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.  

Todos: Graças a Deus. 


