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Pe. Jucimar Bitencourt 

Os Sacramentos

 De acordo com a 
Doutrina da Igreja, temos três 
tipos de batismo: o de desejo, 
o de sangue e o de água.

 No batismo de desejo 
Deus olha para o amor da 
pessoa: “Quem me ama será 
amado por meu Pai, e eu 
amá-lo-ei e manifestar-me-ei a 
ele” (Jo 14,21). O documento 
da Igreja Lumen Gentium 16 

Batismo – continuação (parte II)
afirma: “Aqueles, portanto, que, 
sem culpa, ignoram o evangelho 
de Cristo e sua Igreja, mas 
buscam a Deus com coração 
sincero e tentam, sob o influxo da 
graça, cumprir, por obras, a sua 
vontade, conhecida através do 
ditame da consciência, podem 
conseguir a salvação eterna”.

 No batismo de sangue 
encontramos aqueles que 
derramam seu próprio sangue 
por Jesus Cristo, antes de serem 
batizados. Quantos mártires da 
Igreja entregaram suas vidas 
sem terem recebido o batismo 
com água.

 No batismo com água, 
este o mais conhecido por 
nós, já que somos sepultados 
com Jesus na sua morte e 
ressuscitados com Ele para a 

vida. Nos lembramos aqui da 
solidariedade de Jesus para 
conosco, ao ser batizado nas 
águas do rio Jordão por João 
Batista. 

 Em relação ao batismo 
de crianças, a Igreja desde o 
seu início teve esta prática. 
Nas primeiras comunidades, 
quando perseguidas e mortas, 

as famíl ias inteiras eram 
batizadas. Surge a tradição na 
Igreja do batismo de crianças. 

 Quando há garantia 
de que a criança será educada 
na fé cristã, deve-se batizar. 
Esta garantia basta para que 
a criança seja batizada e 
nenhum outro motivo, como por 
exemplo, o das mães solteiras, 
deve ser empecilho para o 
batismo de uma criança. Uma 
criança que morre antes de 
receber o batismo participa da 
Salvação, onde Deus olha a 
fé, o desejo dos pais e a fé da 
própria Igreja.

Achei interessante esse título 
que encontrei no Jornal O 
DOMINGO e resolvi adotá-
lo para este artigo. Mesmo 
fazendo parte da mesma 
real idade semânt ica,  há 
diferença entre “informar” e 
“comunicar”. A informação 
está contida na comunicação, 
porém a comunicação vai 
além: impl ica relação. A 
comunicação é mais do que 
informação. Necessita do 
outro. Supõe a ação recíproca 
que cria interação social. É 
construída no diálogo. Somos 
bombardeados diariamente 
de informações o que não 
significa que vivemos numa 
sociedade em que as pessoas 
dialogam e se entendem. 

“Informação” demais pode 
por em risco a qualidade da 
comunicação.  Trazendo para 
a nossa vida na comunidade, 
na Igreja e a “Evangelização” 
e “Comunicação”? Duas 
realidades humanas que se 
complementam – evangelizar 
é comunicar e a comunicação 
impregnada do Evangelho, dá 
vigor e fecundidade à Missão 
da Igreja. Evangelizar é antes 
de tudo comunicar a boa nova 
do reino anunciada por Jesus 
cuja mensagem é sempre atual, 
mesmo que as circunstâncias 
históricas se modifiquem. 
Essas noções nos ajudam a 
não reduzir a evangelização 
à s imples informação da 
mensagem do Evangelho. 

Segundo as Diretrizes Gerais 
da Ação Evangelizadora da 
Igreja no Brasil 2011-2015 
(n.76), “os mensageiros de 
Jesus Cristo são, antes de tudo, 
testemunhas daquilo que viram, 
encontraram e experimentaram. 
Isso implica irradiar a presença 
de Deus, de Jesus Cristo. Deus 
conosco, e, na força do Espírito 
Santo, proclamar com a palavra 
e com a vida que Cristo está 
vivo entre nós”. Isso tem tudo 
a ver com a Comunicação. 
I ns t i t u í do  pe lo  Conc í l i o 
Vaticano II, com o Decreto Inter 
Mirifica, em 1963, estamos 
vivendo neste 1º de junho de 
2014-Festa da Ascensão do 
Senhor o 48º Dia Mundial 
das Comunicações Sociais 
e na Mensagem para esse Dia 
o Papa Francisco nos deixa 
como tema: COMUNICAÇÃO A 
SERVIÇO DE UMA AUTÊNTICA 
CULTURA DO ENCONTRO. 
Em seu texto o Papa reconhece 
a importância dos processos, 
meios de comunicação e 
mídias sociais digitais que 
“podem ajudar a sentir-nos 
mais próximos uns dos outros; a 
fazer-nos perceber um renovado 
sentido de unidade da família 
humana”. Convoca a todos que 
tenham uma atenção às redes 
digitais no sentido de não serem 
usadas para o isolamento social. 
O próprio mundo dos meios 
de comunicação não pode 
alienar-se da solicitude pela 
humanidade, chamado como e 
a exprimir ternura. A rede digital 
pode ser um lugar rico para a 
humanidade: não uma rede de 
fios, mas de pessoas humanas. 
“Não tenhais medo de vos 
fazerdes cidadãos do ambiente 

digital. É importante a atenção 
e a presença da Igreja no 
mundo da Comunicação, para 
dialogar com o ser humano de 
hoje e levá-lo ao encontro com 
Cristo: uma Igreja companheira 
de estrada sabe pôr-se a 
caminho, a caminho com todos. 
Nesse contexto, a revolução 
dos meios de comunicação 
e de informação é um grande 
e apaixonante desafio, que 
requer energias renovadas 
e imaginação nova para 
transmitir aos outros a beleza 
de Deus.” (Vaticano 24/01). 
E imbuídos da esperança de 
também nós, contribuirmos com 
a Comunicação no seu sentido 
mais autêntico, respondemos 
SIM ao 1º  Encontro da 
Pastoral da Comunicação 
Diocesana e no dia 18 de 
maio a PASCOM da Paróquia 
Santa Bárbara representada 
pelos seus membros estivemos 
em Piracicaba no Auditório da 
Cúria Diocesana juntamente 
com outras Paróquias que 
pertencem à Diocese de 
Piracicaba. Sob o comando do 
Padre Renato, aprendemos, 
opinamos, nos reabastecemos 
e voltamos. “Comunicação 
é  i n t e r a ç ã o  e n t r e  o 
conhecimento e o amor que 

sustenta a espiritualidade no 
seguimento de Jesus Cristo – 
Comunicador do Pai.” Há muito 
trabalho a ser feito tanto em 
nossa Paróquia como no sentido 
de ajudar aquelas Paróquias 
que estão apenas começando 
ou ainda nem têm a Pastoral 
da Comunicação formada, para 
que a Comunicação aconteça 
entre pessoas, pastorais, Igrejas 
e em toda a Diocese. Para isso 
precisaremos contar com o 
apoio dos Senhores Padres, 
Coordenadores de Pastorais 
e Povo. Muito ainda este ano, 
teremos oportunidade de refletir 
sobre Comunicação e sobre o 
efetivo papel da Pastoral da 
Comunicação em nosso meio. 
Espelhando-nos em Maria, em 
São Paulo e pela intercessão 
de São Francisco de Sales que 
Jesus Cristo nos abençoe e 
nos dê ânimo na caminhada.                                                                                                                            
Malu, Néia, Carol, Rafael e 
Izildinha.

COMUNICAÇÃO OU  INFORMAÇÃO?

Izildinha.Boulhaça


