PASTORAL DO BATISMO
ORIENTAÇÕES

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
 O pedido dos pais, em geral é feito na
secretaria paroquial, mas pode ser
acolhido e orientado por qualquer pessoa informada.
 Cada paróquia tenha uma pessoa ou
casal responsável para o recolhimento
dos pedidos (fichas) e o encaminhamento aos casais que irão, efetivamente, acompanhar os requerentes.
1. ACOLHIMENTO DO PEDIDO:
 Preencher a ficha com os dados dos
requerentes.


Nesta ocasião...
o Fazer as devidas considerações sobre a situação religiosa dos pais e
daqueles que serão padrinhos.
o Dar as devidas orientações sobre o
procedimento a respeito dos encontros e sobre os documentos necessários. Tais considerações e orientações estejam de acordo com as diretrizes da diocese sobre o Batismo.

2. ENCAMINHAMENTO DO PEDIDO:
A pessoa ou casal responsável...
 Verifique, semanalmente, se há novos
pedidos (fichas).
 Havendo, retira-os e, em casa, preencha a ficha de controle (pequena).
 Encaminhe a “ficha de acompanhamento”, sem demora, a uma pessoa ou
casal disponível, para iniciar o acompanhamento.
Obs.: A ficha pequena permanece com o
responsável, para controle das pessoas
ou casais disponíveis.

3. ACOMPANHAMENTO:
 A pessoa ou casal que recebe uma ficha para acompanhamento...
o Faça, sem demora, um contato breve com o casal a ser acompanhado,
por telefone.
o Este contato servirá para tranquilizar
a pessoa que fez o pedido, assinalando que este está sendo considerado.
o Havendo possibilidade, pode-se
agendar um primeiro encontro com a
família.
 Após este primeiro contato, faz-se uma
visita de identificação, aproximação e
conhecimento.
o Nesta ocasião, fazem-se as devidas
orientações sobre os encontros.
o Contempla-se aqui o local dos encontros, o horário e, se possível, os
dias.
Obs.: Os encontros sejam desenvolvidos
semanalmente; nem mais, nem menos!
 Durante os encontros, os acompanhantes procurem...
o Levar o casal à participação das
Missas, consigo.
o Vão anotando as informações necessárias, conforme pede a ficha.
o Adicione aos (7) encontros previstos, um momento de reflexão sobre
a importância do dízimo.
4. ENCERRAMENTO DOS ENCONTROS:
 Terminados os encontros, os acompanhantes...
o Entreguem a “ficha de acompanhamento” ao responsável (de quem a
recebeu).
o Este emitirá o certificado preenchido
e assinado, para que seja entregue
ao casal.
Pe. Savio

