DONS E VIRTUDES INFUSOS NO BATISMO
No Batismo recebemos os Dons do Espírito Santo e as Três
Virtudes Teologais.
Teologal => Teo = Deus + Logal = Palavra
A palavra de Deus nos é derramada pelo Espírito Santo no
Batismo e selada na Crisma ou Confirmação.
No Batismo a pessoa recebe os Sete Dons do Espírito Santo
que são: Sabedoria, Entendimento, Conselho, Fortaleza,
Ciência, Piedade e Temor de Deus.
Estes Dons são infusos na pessoa no momento do Batismo
(infuso é o derramamento dos Dons no ser da pessoa, que
fica com eles dentro de si).
Junto também se recebe infuso as Três Virtudes Teologais
que são: Fé, Esperança e Caridade(Amor).
As Quatro Virtudes Cardeais são: Prudência, Justiça, Fortaleza e Temperança, adquiridas
conforme a pessoa deixa o Espírito Santo agir em sua vida com os Dons do Espírito Santo e as
Virtudes Teologais.

QUEM PODE MINISTAR O BATISMO
O Ministro por excelência é o Sacerdote. Na sua impossibilidade o Batismo pode ser ministrado
pelo Diácono, que deve ser do sexo masculino (inf. Pe.Penido).
Também pode ser ministrado por um leigo em caso extremo de morte, se a pessoa ainda não for
batizada. Caso esta pessoa não morra, o Batismo fica sem validade, e a pessoa terá que procurar
um Sacerdote para receber o Batismo.
Existe em outras Arquidioceses, como a de Niterói, o Ministro Extraordinário do Batismo (leigo
investido pelo Bispo através de curso especifico).
Na Crisma ou Confirmação o Ministro é o Bispo ou na sua impossibilidade, um Sacerdote
designado por Ele.

DONS CARISMÁTICOS
(I Cor 12,8-9)
Estes Dons são: Palavra de Sabedoria, Palavra de Ciência, Fé, Cura, Milagres, Profecia,
Discernimento dos espíritos, Línguas e Interpretação das Línguas. “Estes Dons só se tornam
carismas se forem colocados a serviço do irmão com muito amor.” (Pe. Jonas Abib).
Para que isto aconteça é preciso ser uma pessoa de muita oração e dócil a ação do Espírito Santo,
isto é, estar sempre com o coração aberto a efusão do Espírito Santo, que na Renovação
Carismática é chamada de Batismo no Espírito Santo, porém o Batismo só se recebe uma vez na
vida, isto é, efusão do Espírito Santo.
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