Subsídio para lançamento
do Tema do Ano 2020
Catequista Dra. Erli Mansk

Momento litúrgico: fazer o lançamento do Tema do Ano 2020 após a pregação,
antes da oração geral da Igreja.
Materiais: cartaz do Tema do Ano 2020 (encoberto).
Ambiente: preparar a pia batismal como de costume. Ter, sobre ela, ou ao seu
lado, um jarro de água e o círio pascal apagado.
Ato litúrgico
1. Após a pregação, a comunidade é convidada a cantar: Luz radiante, luz de alegria (LC 430).
2. Durante o canto, um grupo de três pessoas se dirige para a pia batismal e se
coloca ao seu redor. Uma delas acende o círio numa das velas do altar e o coloca sobre a pia batismal ou ao seu lado.
3. Depois do canto, outra pessoa do grupo derrama a água da jarra dentro da pia
batismal. Em seguida, olha para a comunidade e diz: Somos comunidade de pessoas
batizadas.
4. Outra pessoa do grupo diz: Batismo é um presente que Deus dá. Através da água
derramada sobre a nossa cabeça, Deus nos diz: Chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és
minha (Isaías 43.1). Pelo batismo, Jesus, o Filho de Deus, prometeu estar conosco todos os
dias da nossa vida (Mateus 28.20). Ser pessoa batizada é um privilégio, pois recebemos
de Deus diariamente a oportunidade do arrependimento, do perdão e do recomeço.
5. Outra pessoa do grupo acrescenta: Aceitar esta dádiva é Viver o Batismo.
6. Dada a importância que o batismo tem em nossa vida de fé, a IECLB nos convida a reﬂetir sobre o batismo e o seu signiﬁcado.
7. Abrir o cartaz e alguém lê: VIVER O BATISMO. Eu escolhi vocês para que deem
fruto (João 15.16).
8. O ministro ou a ministra diz: Em 2020, teremos a oportunidade de conversar sobre como vivemos o batismo na família, na comunidade, na sociedade. Vamos relembrar
as dádivas e os compromissos decorrentes do batismo e celebrar esse presente diário que
nos fortalece na fé. Assim, vamos receber e dar início ao Tema e Lema do Ano 2020 com
uma salva de palmas (aplausos).
9. Hino Banhados em Cristo (LC, 316).

