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CELEBRACIÓ DEL BATEIG

Primera reunió dels pares amb el prevere, diaca
o agents de pastoral de la comunitat de cristians

Reunió amb els pares i padrins per parlar del
que significa ser cristià

Reunió amb els pares i padrins per parlar del
significat del sagrament del Baptisme

Benedicció i presentació de l’infant
a la comunitat de Cristians

Reunió amb els pares i padrins per preparar
el ritual del bateig

Entrada de l’infant a la família dels cristians
Entrega del Llibre de Família cristiana (ANNEX 7)
Detall pels pares (ANNEX 8)
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INTRODUCCIÓ

Tot i la secularització de la nostra societat, segueix sent habitual la petició del Baptisme
d’infants. En canvi la transmissió de la fe en la família ha canviat molt en les últimes
dècades.
Els pares porten els seus fills a batejar per segellar sacramentalment el que ells, com a
família cristiana, valoren i viuen. Però, en l’actualitat, la transmissió de la fe de generació en generació està afeblida i no sempre els pares s’acosten a la comunitat a demanar el Baptisme dels seus fills sent plenament conscients del que demanen.
La Diòcesi de Mallorca, tenint en compte aquest context, vol oferir un material senzill
i, alhora, didàctic per a les catequesi de preparació al baptisme d’infants de les nostres
comunitats parroquials.
Pretén ajudar els rectors, diaques, catequistes i altres agents de pastoral familiar en la
seva tasca d’acollir i acompanyar les famílies que volen batejar els seus fills.
Les catequesis prebaptismals tenen com a objectius:
• El Baptisme és el primer sagrament de la Iniciació cristiana i, per això, porta i
inici d’un camí de fe que ha de recórrer el nin fins a arribar a professar i viure una
fe adulta; d’aquí la importància que els pares i padrins acompanyin l’infant al llarg
de tota la seva Iniciació cristiana.
• Per als pares i padrins, en molts casos, la sol·licitud del Baptisme suposa un
moment evangelitzador en què s’acosten a una comunitat cristiana on retrobar
l’Evangeli, com a notícia sempre nova i joiosa que pot orientar la seva existència
i provocar una trobada amb Jesucrist i amb els germans.
Els objectius d’aquestes catequesis prebaptismals són:
• Entendre el do del Baptisme que ens converteix en fills de Déu. Arribar a
fer una lectura creient de la vida del fill com a vocació.
• Valorar la grandesa de la vida cristiana celebrada a comunitat.
• Comprendre el sentit del Baptisme i les seves conseqüències per a la vida
quotidiana.
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• Introduir en el significat del ritu a través d’una catequesi dels símbols utilitzats en la celebració.
• Anunciar el nucli del missatge, per tant, realitzar una catequesi de primer
anunci.
Proposam un procés que comprèn dos moments. Cada un d’aquests moments el
desenvolupam en una sessió diferent. Oferim aquests materials que poden ser emprats en les sessions de catequesi o en alguna trobada prèvia o posterior.
Realitat de les famílies actuals
Quan un veu la realitat actual de les famílies es fa molts d’interrogants, preguntes que
sorgeixen i temes que ens enfronten als adults.
Quan els pares sol·liciten el baptisme per al seu fill, moltes vegades lamentam que no
siguin conseqüents i coherents amb la fe cristiana. Sembla que només cerquen la festa.
Potser cal assumir que és veritat. Cerquen celebrar «un ritu d’entrada a la vida», però
els manca descobrir la fe. Els demanam coherència, donant per suposat que coneixen
què significa viure en cristià.
No seria interessant proposar una pastoral del Baptisme?
D’acollida i d’acompanyament dels pares que sol·liciten el Baptisme per als
seus fills?
També valdria la pena pensar en una pastoral postbaptismal que acompanyàs la família des del baptisme per fer el camí d’Iniciació Cristiana.
Potser en el moment més decisiu del desvetllament de la fe nosaltres com a comunitat
cristiana estam bastant absents.
Ens hem de demanar com cal fer-ho. Ens manca creativitat? coratge?, fe?
No podem perdre de vista que ja no estam en un context de cristiandat, sinó totalment
de missió; i no podem donar per suposat que en la família es doni el procés de socialització religiosa.
Caldrà optar per una pastoral que posi al centre la família i no sols els infants. Es tracta
d’ajudar els pares a caminar en la fe, perquè així ells puguin ajudar a créixer en la fe els
seus fills.
No tot depèn de nosaltres, de les nostres activitats pastorals i projectes catequètics.
El Baptisme és acció de l’Esperit. No ho podem perdre de vista, però tampoc podem
acontentar-nos en repartir sagraments de manera incondicional.
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ACOLLIDA

Primera reunió dels pares amb el prevere, diaca
o agents de pastoral de la comunitat de cristians

L’entrevista d’acollida dels pares és molt important. És el primer contacte que
tenen amb els responsables de la comunitat de cristians. Els pares o tutors —segurament no practicants i tal vegada no creients— han de tenir una experiència
positiva de tracte i vivencia. Tot el que succeeixi en aquella primera reunió es
convertirà en una porta oberta per a l’evangelització.
«La centralitat del kerygma demana certes característiques de l’anunci que
avui són necessàries a tot arreu: que expressi l’amor salvífic de Déu previ a
l’obligació moral i religiosa, que no imposi la veritat i que apel-li a la llibertat, que posseeixi unes notes d’alegria, estímul, vitalitat, i una integritat harmoniosa que no redueixi la predicació a unes poques doctrines a vegades
més filosòfiques que evangèliques. Això exigeix a l’evangelitzador certes
actituds que ajuden a acollir millor l’anunci: proximitat, obertura al diàleg,
paciència, acolliment cordial que no condemna»
Papa Francesc (Evangelii Gaudium 165)
La persona que acull ha de tenir en compte que és el rostre de la comunitat de
cristians que acull amb amor.
En el procés d’acollida, es pretén contribuir que les famílies es trobin en confiança, i que percebin l’Església com un lloc on se’ls facilita la seva incorporació,
se’ls valora, se’ls dona importància i protagonisme i se’ls ofereixen vies per al seu
itinerari prebaptismal.
«Hermanos, la Iglesia no es una aduana, quiere las puertas abiertas porque
el corazón de su Dios no está no solo abierto, sino traspasado por el amor
que se hizo dolor. No podemos ser cristianos que alcen continuamente el
estandarte de «prohibido el paso», ni considerar que esta parcela es mía,
adueñándome de algo que no es absolutamente mío. La Iglesia no es nuestra, es de Dios; Él es el dueño del templo y del sembrado; todos tienen
cabida, todos son invitados a encontrar aquí y entre nosotros su alimento.
Nosotros somos simples «servidores» (cf. Col 1,23) y no podemos ser quienes impidamos ese encuentro»
Papa Francisco (Homilia en Olaya Herrera de Medellín,visita a Colombia)
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L’entrevista inicial permet establir una trobada i acostament tant a les famílies com
posteriorment als padrins. Mitjançant aquesta entrevista s’informarà els pares de
les característiques del sagrament del baptisme i segurament dels problemes que
sorgeixin de cara als padrins o als dies i torns de les preparacions i celebracions.
Els objectius de l’entrevista d’acollida són:
- Conèixer els pares de l’infant que ha de ser batiat. Els seus interessos,
expectatives i motivacions, necessitats i preocupacions pel fet cristià, i de la
petició de bateig. Fer-li la inscripció prebaptismal (ANNEX 1).
- Informar de les preparacions i de les celebracions de presentació i benedicció de l’infant abans del sagrament del baptisme. Les dues sessions
tenen diferents objectius: la primera per parlar del que significa ser cristià,
la segona per reflexionar sobre el sagrament del baptisme i la tercera sessió
per preparar el ritu de la celebració del bateig. Després hi ha una celebració
anterior al bateig que consisteix en la presentació de l’infant que ha de ser
batiat a la comunitat cristiana de què formarà part. I això es desenvolupa
dins una celebració de l’Eucaristia d’un cap de setmana.
- Possibilitar i potenciar la seva implicació en la comunitat de cristians i
l’educació dels seus fills en la fe cristiana.
- Facilitar-los informació sobre les activitats parroquials: catequesi de família, confirmació d’adults, de formació, etc., a les quals puguin accedir els
diferents membres de la família.
- Fer entrega del full de la sol·licitud d’inscripció al sagrament del baptisme (ANNEX 2).
Lloc d’acollida
És important el lloc de l’acollida, ens referim al despatx parroquial. S’hauria de
preparar amb elements que no molestin al contacte personal. No és aconsellable
rebre uns pares amb una taula i un ordinador enmig de la trobada.

10
PRIMERA TROBADA

2

PRIMERA TROBADA

Reunió amb els pares i padrins per parlar del
què significa ser cristià

elegits

Perquè el baptisme és una cosa important, i perquè és important la fe dels
pares que porten el seu fill a rebre’l, és necessari un discerniment. És a dir, cal
plantejar-se seriosament el perquè del bateig. I molt més en aquests temps, en
què es barreja d’una banda la descristianització de molts sectors de la societat,
i per una altra la pressió ambiental, els costums que es mantenen per inèrcia o
la superstició fins i tot.
Les trobades amb els pares que demanen el baptisme per al seu fill serveixen
per ajudar a descobrir el sentit que aquest fet té i la seva importància.
En aquestes trobades de diàleg, de vegades es produeix un bloqueig sobretot
davant la institució eclesial (poder, diners, costums, etc.). Però no cal quedar-se
aquí: cal anar més enllà i arribar al contingut del baptisme i el compromís que
implica.
A la darrera trobada podrà ser útil i interessant prendre com a punt de partida
del diàleg la preparació de la celebració: selecció de lectures, de peticions,
etc.
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OBJECTIU
L’objectiu de la reunió és reflexionar sobre les preguntes:
- Què significa creure
- Què significa ser cristià?
És de lògica que quan feim una acció i en aquest cas un
SAGRAMENT sapiguem perquè ho feim.

1. Benvinguda

_______________________________________________________________________________________
uw Donar les gràcies als pares, les mares i els padrins per la seva assistència a les reunions
de preparació baptismals. Passar llista de les persones que han vingut i demanar la sol·licitud d’inscripció al sagrament del bateig que els varen donar el dia de l’entrevista d’acollida.

2. Pregària inicial

_______________________________________________________________________________________
uw El catequista demana als pares fer una oració abans de començar la sessió per invocar
l’Esperit Sant. El catequista pot posar una música suau per fer silenci interior. Exemples de música:
Lévon Missanian (Songs from a word apart) o Christhofer Walcott (The dreams of angels). Penjat a la
plana web: www.enelcel.com
uw El catequista, pare o mare llegeix:
Aquí som, Esperit Sant, Senyor que infoneu la vida
i que ens conduïu cap a la veritat completa;
Veniu a nosaltres, i assistiu-nos: dignau-vos il·luminar els nostres cors;
ensenyau-nos el que cal fer; mostrau-nos el camí a seguir;
actuau en allò que farem, perquè només vos sou el Déu veritable,
amb el Pare i el seu Fill Jesucrist. Amén.
uw Després demana a tots alçar les mans al cel per resar un Parenostre.

3. Introducció al tema

_______________________________________________________________________________________
uw El prevere, diaca, catequista o agent de pastoral explica el motiu de l’oració. Els cristians
cada cop que es reuneixen invoquen l’Esperit de Déu. El catequista explica que forma part de una
comunitat de cristians (grup), que estan batiats:
En nom del Pare (Déu), i del fill (Jesucrist) i de l’Esperit Sant
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Són persones que creuen en Déu, anuncien que Jesucrist és viu i ens salvà, celebren la seva fe, i
serveixen els més necessitats. Es reparteix el full (ANNEX 4).
Els cristians es reuneixen tots els diumenges per celebrar l’Eucaristia (donar gràcies), formar-se
com a cristians amb la lectura de la Paraula de Déu, fer una pregària al Pare i una acció caritativa,
etc...
Es pot contar el següent exemple:
L’altre dia uns pares em telefonaren perquè volien batiar el seu fill. Que bé! Quina il·lusió! Volien fer el seu fill cristià! Perfecte! Vàrem quedar el dia i l’hora, però jo em deman:
Per què el volen fer cristià? Els pares són cristians? I els padrins? Creuen? Celebren la seva fe?
Per què obliguen el seu fill a ser cristià si ells són els primers que no practiquen la seva fe?
uw Mentre alguns pares ja no bategen els seus fills, o ho postposen per quan siguin grans,
perquè decideixin per ells mateixos, vosaltres heu decidit batejar-los. Per què?

3. Projecció del vídeo

_______________________________________________________________________________________
uw Vídeo: Atrévete. Cambia. Penjat a la plana web: www.enelcel.com
Aquest anunci peruà per a la marca de roba Saga Falabella i titulat «atrévete. Cambia és un excel·
lent reflex dels nostres comportaments. La música de l’anunci és: Les 4 estacions d’Antonio Vivaldi:
Concert 2, Estiu, Allegro Non Molto i acompanya molt bé les emocions narrades.
Hi ha tants llops a la vida, tants reptes, tants obstacles, tants miralls que ens retornen la nostra pròpia inseguretat, la increença, i l’infravaloració... Però tots es resumeixen en POR, en falta de FE a
actuar i enfrontar-nos a les situacions perquè això implica una nova possibilitat, un canvi incert.
Arriba un moment en què cal atacar i el procés és «senzill»: agafar impuls, respirar i llançar-se. Passi
el que passi Déu està en nosaltres i ens ajuda en qualsevol moment de la nostra vida.
Avui ha arribat aquest moment per al vostre fill: Què significa fer el vostre fill cristià?

4. Iniciació cristiana

_______________________________________________________________________________________
uwEl catequista comença amb una breu explicació dels sagraments que conformen la Iniciació Cristiana. Explica que la Iniciació Cristiana, com a participació en la naturalesa divina, es
realitza, mitjançant el conjunt dels tres sagraments:
- el Baptisme: que és el començament de la vida nova.
- la Confirmació: que és l’afiançament i la rebuda de l’Esperit Sant en plenitud.
- l’Eucaristia: que alimenta el deixeble amb el Cos i la Sang de Crist per ser transformat en
Ell.
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Per exemple:
La Iniciació Cristiana és un itinerari per apuntar-se al GRUP DE JESÚS. Ho podriem comparar quan algú vol fer la iniciació amb el seu equip de fubol preferit. Es fa el carnet, compra
la camiseta, la bufanda, ensenya el seu fill a ser-ne «fan» i van a veure els partits. Això passa
amb el qui vol ser cristià i viure com a cristià. Iniciar-se en els sagraments i celebrar-los.
Com pot ser que vulgueu que el vostre fill sigui cristià si no l’iniciau?
O no el duis a la celebració de l’Eucaristia?
O no resau ni llegiu la bíblia a ca vostra?
A mi no m’agrada la petanca i no m’apunt al club de petanca del meu poble. No faceu les
coses perquè sempre s’han fet així o per tradició. Un temps no hi havia telèfons mòbils i ara
sí, la tradició ha canviat; per tant, el baptisme és per als qui creuen, no per tradició.
uw El catequista parla de la falta de COHÈRENCIA de les persones.
uw El catequista pot fer una explicació: que per rebre els sagraments és necessari tenir FE
		Què és la FE?

5. Dinàmica sobre la confiança

_______________________________________________________________________________________
El catequista per rompre el gel i iniciar en el tema de la confiança, pot realitzar una d’aquestes dues
dinàmiques:
Demana dos voluntàris. Es posen per parelles, de tal manera que els components de cada parella
siguin semblants en altura i pes. Ells mateixos decideixen qui és la parella A i qui és B. El joc es desenvolupa en dues fases, els dos voluntàris en el mateix temps.
Primera fase: A i B es posen un davant l’altre a una distància de 50 cm, aproximadament,
posant les palmes de les mans obertes una davant l’altra. Al sus de l’animador, A i B al
mateix temps es deixen caure cap endavant, mantenint els peus ferms (sense moure’ls),
recolzant la pròpia palma de la mà sobre la del company, i retornant a la posició inicial després d’haver fet aquest moviment. Es repeteix el mateix moviment més vegades, convidant
les parelles a augmentar sempre la distància entre els dos components.
Segona fase: A gira l’esquena a B, guardant una distància inicial de 50 cm, aproximadament. Es mantenen drets. Al sus de l’animador, A es deixa caure cap endarrere, mantenint
els peus ferms en la mateixa posició. Mentre B ha de controlar la caiguda sostenint A, i
retornant-lo a la posició inicial. Com en la primera fase, es pot anar repetint, augmentant la
distància entre A i B. Després es poden invertir els rols: B es deixa caure, i A el sosté.
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6. Tema de la fe

_______________________________________________________________________________________
da:

uwEl catequista obri un breu DIÀLEG sobre el vídeo visualitzat i sobre la dinàmica realitzaEl tema és la CONFIANÇA en algú...

		
		
		

...jo confii en els meus fills que trauran bones notes...
...jo confii en el meu home o la meva dona que no se n’anirà amb un altre...
...jo confii que som fill o filla del meu pare ...

Per un creient la FE és CONFIAR en DÉU.
		
		- Creure en Déu?
		
- Com puc creure en Déu si ningú no l’ha vist mai?
LA FE CRISTIANA ÉS CREURE EN EL DÉU DE JESUCRIST
Què és tenir FE CRISTIANA?
És un do de Déu que ens regala i ens mou a creure en EII, en Jesús i en el seu Missatge.
La fe implica en la pràctica:
acceptar l’estil de vida de Jesucrist,
participar en l’Eucaristia dominical,
secundar les indicacions del Papa i dels bisbes,
formar-se cristianament i realitzar accions sociaIs, assistencials o evangelitzadores.
La fe cristiana és:
		elegir Jesucrist,
		conèixer Jesucrist,
		acceptar Jesucrist,
		escoltar Jesucrist,
		obeir Jesucrist,
		imitar Jesucrist,
		viure per Jesucrist,
		alegrar-se perquè Jesucrist va morir per nosaltres i ha ressuscitat.
		
		JESUCRIST ÉS EL SALVADOR, EL GRAN AMIC DELS HOMES.
Però la FE CRISTIANA ens compromet a:
		ser amic de la gent,
		comprendre la gent,
		acceptar la gent,
		dialogar amb la gent,
		ajudar la gent,
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		viure amb la gent,
		sacrificar-se per la gent,
		intentar canviar la societat que oprimeix la gent,
		alegrar la gent anunciant-li que Jesucrist va morir per nosaltres i ha ressuscitat
Els qui creuen i es batien formen L’ESGLÉSIA DE JESUCRIST.
La paraula «església» vol dir: reunió dels qui han fet cas a Jesucrist i dels qui responen a la
crida de Déu...
Ens batiam per seguir Jesucrist i el seu Evangeli.

7. Projecció del vídeo

_______________________________________________________________________________________
uw Vídeo: El credo ¿Quién es Dios?. Penjat a la plana web: www.enelcel.com

8. Debat

_______________________________________________________________________________________
uwEl catequista proposa als pares i padrins que expliquin aquesta frase i s‘obri un breu debat:

«Un no neix cristià, n’esdevé»

El qui va esciure aquestes paraules fou un sant Pare, anomenat Tertul·lià que visqué entre el segle
segon i el tercer. El qui volia esdevenir cristià i demanava ser batejat per afegir-se a la nova comunitat
dels creients aleshores havia de travessar moltes barreres socials.
La fe provenia d’una opció molt personal que semblava d’entrada estranya als ulls de la societat. Als
inicis, la fe cristiana no era gens una evidència social, era qüestió d’una fe personal i assumida per
la pròpia persona sense convencionalisme i perquè volia.
Avui en dia, batiau els vostres fills per una fe personal i asumida?

9. Projecció del vídeo

_______________________________________________________________________________________
uw Vídeo: Soy católico (Vaya semanita). Penjat a la plana web: www.enelcel.com
És un fragment una mica còmic del programa: vaya semanita de la Televisió Euskal Irrati Telebista.
Un jove ha decidit seguir Jesús i entrar en l’Església. Ho comunica als seus pares, que no s’ho prenen massa bé.
• Quins motius tenen ells per pensar que l’Església no és cap muntatge?
• Són raons suficients per a tu?
• I tu com la veus?
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uwEl catequista obri un breu diàleg sobre el vídeo visualitzat.
Un cristià segueix les passes de Jesús, el seu mestre i Senyor.

10. Testimonis

_______________________________________________________________________________________
uw El catequista pot llegir el següent testimoni:
Jo som catòlic, sols vaig a missa en la festa del meu poble i li pos una espelma a la Verge
Maria, però soc més honrat que altres que van a missa tots els diumenges. Perquè per ser
honrat no fa falta anar a missa. Per ser honrats tampoc fa falta batiar-se, ni confirmar-se,
ni fer la Primera Comunió...
uw S’obri un breu diàleg sobre aquest testimoni. Es demana quines sensacions els ha produït, si hi estan d’acord o més bé no. Pot ser un diàleg fructuós i poden sortir a rotlle molts de temes
seriosos.
uw El catequista ha d’acabar el diàleg amb la tesi:
Tota persona humana ha de ser bona de per si, cal ser bons ciutadans i conrear uns valors humans sans. Ara bé un cristià té un «plus» més que tots els altres ciutadans. Ha de
treballar amb els valors evangèlics de Jesucrist i això implica un compromís més seriós.
Pot acabar demanant quins d’ells s’han casat per l’Església?. I continua afirmant que el dia de les
vostres noces vàreu respondre afirmativament a tres preguntes:
		
		
		

- Si veníeu lliurement i sense cap coacció...
- Si acceptàveu la fidelitat i la indissolubilitat del matrimoni...
- Si acceptàveu la procreació i l’educació dels fills en la fe cristiana...

11. Paraula de Déu

_______________________________________________________________________________________
uw El catequista introdueix aquest moment d’escolta de la Paraula. Convida els presents a
posar-se drets i a adoptar una actitud d’escolta profunda. El text proposat és de la vida de la primera comunitat:
«Tots els qui eren batiats eren constants a escoltar l’ensenyament dels apòstols i a viure
en comunió fraterna, a partir el pa i a assistir a les pregàries. Per mitjà dels apòstols es
feien molts prodigis i senyals, i la gent sentia un gran respecte pels cristians. Tots els
creients en Jesús vivien units i tot ho tenien al servei de tots; venien les propietats i els
béns per distribuir els diners de la venda segons les necessitats de cadascú. Cada dia
eren constants a assistir unànimement al culte del temple. A casa, partien el pa i prenien
junts el seu aliment amb joia i senzillesa de cor. Donaven gràcies a Déu i eren ben vists de
tot el poble. I cada dia el Senyor afegia més gent a la comunitat que acollia la salvació»
(Fets 2, 42-47)
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uw Comentar el text del fets dels apòstols. És fan grups de 4 persones i se’ls demana que
comentin les preguntes proposades.
1. Què és el que t’impacta més de les primeres comunitats cristianes?
2. Quines coses fallen en les nostres comunitats a diferència de les primeres?
3. Què cal fer per viure l’esperit de Jesucrist o del cristianisme primitiu?
uw A la posada en comú un secretari va donant resposta a les respostes de les preguntes i
es pot obrir un breu debat.
uw El catequista pot fer una exegesi del text:
Església ve del grec ekklesia=els convocats. Tots nosaltres, els qui hem estat batejats i creiem en Jesús, som convocats pel Senyor. I junts som l’Església. Com diu sant Pau, Crist és el Cap de l’Església.
Nosaltres som el seu cos. (CEC 748-757)
Per què només hi pot haver una Església?
Així com només hi ha un únic Crist, només pot existir un únic cos de Crist, una única esposa de Crist
i, per tant només una única Església de Crist. Ell és el Cap; l’Església, el seu Cos. Junts formen el
«Crist total» (sant Agustí). Així com el cos té molts membres, però és només un, així l’Església està
formada per moltes Esglésies particulars (diòcesis).
La paraula «Eglésia» significa «convocació». Designa l’assemblea dels qui la Paraula
de Déu convoca a formar el Poble de Déu i que, alimentats amb el Cos del Crist,
esdevenen ells mateixos Cos del Crist. (CEC 777)
L’Església és alhora camí i terme del designi de Déu: prefigurada en la creació, preparada a l’Antiga Aliança, fundada amb les paraules i les accions de Jesucrist, realitzada per la seva creu redemptora i per la seva Resurrecció, l’Església es manifiesta
com a misteri de salvació per l’efusió de l’Esperit Sant. Serà consumada en la glòria
del cel com l’assemblea de tots els rescatats de la terra (cf. Ap 14,4). (CEC 778)
L’Església és, en aquest món el sagrament de la salvació, el signe i l’instrument de
la comunió de Déu i els homes. (CEC 780)
L’Església va començar a reunir-se després de la mort de Jesús, amb els apòstols reunits en assemblea.
«I eren constants a escoltar l’ensenyament dels apòstols i a viure en comunió fraterna, a partir
el pa i a assistir a les pregàries» (Fets 2,42). Tenim aquí quatre marques visibles de l’Església
local, i són:
1. Perseverança en la doctrina dels apòstols. Diu aquí que aquestes persones eren
constants a la doctrina dels apòstols. La marca d’una Església es defineix en la mesura
que s’adhereix a la doctrina dels apòstols o no. La doctrina correcta és un dels senyals
d’identitat de l’església visible.
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2. La Comunió. Compartien les coses de Crist, fets, històries, ensenyances, etc...
3. El partir el pa. El partir el pa era més que simplement celebrar el ritu del Sopar del
Senyor. Significava ser portats a una amistat i a una relació amb Crist, a una relació l’un
amb l’altre en el nom de Crist.
4. I en quart lloc tenim les oracions. Això també és una marca. Aquesta marca que
gairebé es passa per alt, que s’ha anat desdibuixant amb el temps, amb el resultat que
l’oració és el punt feble de l’Església. Cal no oblidar que, en realitat, l’oració és l’actiu
més important de l’Església.
«Tots els que havien cregut estaven junts i tenien en comú totes les coses: venien les propietats i els seus béns per distribuir a tots segons la necessitat de cadascú. Perseveraven unànimes cada dia al Temple, i partint el pa a les cases menjaven junts amb alegria i senzillesa de
cor, lloant Déu i tenint favor amb tot el poble, i el Senyor afegia cada dia a l’església els que
havien de ser salvats» (Fets 2,44-46)
Mai no ha estat l’Església tan forta espiritualment, com ho va ser en aquell temps. Ara, aquesta
classe de vida que s’esmenta aquí, gairebé no podria portar-se a la pràctica en l’actualitat, perquè
hi ha massa cristians que, lamentablement, estan més controlats pels desitjos de la societat consumista que per l’Esperit Sant de Déu.
Mirant al nostre voltant, a l’escepticisme, a la pèrdua de certs valors espirituals en una societat que
es defineix com a secular, i considerant certs aspectes problemàtics de la vida individual i en societat, problemes per als quals ningú ha trobat una solució, i, per altra banda, havent vist el nivell
espiritual que va caracteritzar els primers cristians, no voldríeu gaudir d’aquesta comunitat de vida?
uw El catequista pot acabar amb una pregunta per a la reflexió personal dels pares i padrins,
durant la setmana, no cal respondre a la reunió:
		
		Realment som comunitat de deixebles o vivim un cristianisme sociològic?

12. Projecció del vídeo

_______________________________________________________________________________________
uw Vídeo: Católicos. Bienvenidos a Casa, penjat a la plana web: www.enelcel.com
Per acabar la sessió es pot projectar l’anunci de www.catolicosregresen.org

13. Oratori

_______________________________________________________________________________________
uw Acabada la sessió catequética, el catequista convida pares i padrins a pregar i demanar
benediccions pels seus fills. Convé anar a un lloc tranquil de l’església, capella o oratori.
1. Música de fons per fer silenci interior.
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2. Ens posam mentalment en la presència de Jesús. L’animador llegirà aquesta frase de
Jesús: «Allà on n’hi ha dos o tres reunits en el meu nom, jo hi soc enmig d’ells». (Mt 18,20)
3. Técnica per a la relaxació i interiorització
		
		

• Breu moment de silenci per sentir al costat de Jesús.
• Mirar amb els ulls del cor les coses bones que ens han passat aquesta setmana.

4. Lectura del text de l’Evangeli de Sant Joan (Jn 3,1-8)
El catequista abans de començar a llegir fa una breu explicació del context i del que li demanava Nicodem a Jesús. Llavors es proclama l’evangeli.
«Hi havia un dels fariseus que es deia Nicodem. Era un dirigent dels jueus. Aquest home
va anar de nit a trobar Jesús i li digué:
– Rabí, sabem que ets un mestre que ve de Déu, perquè ningú no podria fer aquests
senyals que tu fas si Déu no estigués amb ell.
Jesús li respongué:
– En veritat, en veritat t’ho dic: ningú no pot veure el Regne de Déu si no neix de dalt.
Li diu Nicodem:
– Com pot néixer un home que ja és vell? És que pot entrar altra vegada a les entranyes
de la mare i tornar a néixer?
Jesús respongué:
– En veritat, en veritat t’ho dic: ningú no pot entrar al Regne de Déu si no neix de l’aigua i
de l’Esperit. De la carn en neix carn, de l’Esperit en neix Esperit. No t’estranyis que t’hagi
dit: “Cal que nasqueu de dalt.” El vent bufa allà on vol; en sents la remor, però no saps
d’on ve ni on va. Així mateix passa amb el qui neix de l’Esperit»
5. Lectio divina del text: posada en comú del que ens hagi pogut dir el text. Cadascú expressa en veu alta la seva reflexió, sense judicar ni fer cap comentari del que diu l’altre. El director
d’oratori pot acabar assenyalant aquestes quatre claus:
Aquesta expressió es refereix al nou vincle que s’estableix entre Déu i la persona que
torna a néixer. Déu adopta els que neixen de nou com els seus fills (Rm 8,15, 16; Ga 4,5;
1 Jn 3,1). La seva situació és semblant a la dels que han estat legalment adoptats, ja que
canvien d’estat i arriben a formar part de la família de Déu (2 Cor 6,18).
Per què cal que una persona neixi de nou?
Jesús va dir: «T’ho ben assegur: ningú no pot veure el Regne de Déu si no neix de nou»
(Jn 3,3). Així que «néixer de nou» prepara una persona per a ser rei amb Crist en el Regne
de Déu, que governa des del cel. Per això, la Bíblia presenta el «nou naixement» com
l’oportunitat de rebre una herència que «està reservada al cel» (1 Pe 1,3). Als que neixen
de nou, Déu els assegura que seran reis i governaran amb Jesús (2 Tm 2,12; 2 Cor 1,21).
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Com es neix de nou?
Quan Jesús va parlar del tema, va dir que aquestes persones naixerien «de l’aigua i de
l’esperit» (Jn 3,5). Aquesta expressió es refereix al baptisme en aigua, seguit del baptisme amb Esperit Sant (Fets 1,5; 2,1-4).
Jesús va ser la primera persona que va néixer de nou. Va ser batejat al riu Jordà, i
després Déu el va ungir o batejar amb Esperit Sant. Llavors, Jesús es va manifestar (“va
tornar a néixer”) com el seu fill espiritual, amb l’esperança de viure una altra vegada al
cel (Mc 1,9-11). Déu va fer realitat aquesta esperança quan el va ressuscitar com a ésser
espiritual (Fets 13,33).
6.- Moment de pregària: demanar als pares que preguin pels seus fills. Ho poden fer amb
diversos símbols: encendre una espelma pel seu fill, cremar encens, etc… L’important és que demanin a Déu pels seus fills.
7.- Repetició tots plegats del text:
			
«Cal néixer de nou per l’aigua i l’Esperit Sant»
8.- Cançó: Com el Pare m’estima (Kairoi) o posar la música de la cançó: Néixer de nou (Kairoi)
penjada a la plana web: www.enelcel.com
9.- Resar: el director d’oratori convida als pares aixecar les mans cap al cel per resar el Parenostre pels seus fills i parelles.
10.- Oració: tots en veu alta resen la següent pregària.
Senyor vos don gràcies per cridar-me per mitjà del Baptisme.
Vos don gràcies per la confiança que heu posat en mi,
convidant-me a treballar en el vostre Regne.
Senyor, que sàpiga anar sempre cap a Vós a través dels signes
que passen en el meu voltant
i ajudat per aquells que estan devora meu.
Senyor, feis que la feina que m’heu encomanat,
la faci amb els meus germans
per construir un món nou i millor, un poble d’esperança
on Vós siau sempre ben acollit. Amén
11. Benedicció final. Si el director de l’oratori és sacerdot pot realitzar la benedicció ordinà-

ria:
			

El Senyor sigui amb vosaltres... Que us beneeixi Déu...

Si el director no és sacerdot pot utilitzar la següent formula:
Que el Senyor ens beneeixi,
i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
Amén (De la litúrgia de les hores)
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SEGONA TROBADA

Reunió amb els pares i padrins per parlar del
significat del Baptisme

cridats

El Baptisme ens fa criatures noves. En el sagrament del Baptisme celebram
l’acció salvadora de Déu que ens dona una vida nova. Com a criatures noves,
som fills de Déu:
• Identificats amb Crist.
• Animats per l’Esperit Sant.
• Incorporats a l’Església.
• Alliberats de les arrels del mal i del pecat.
• Compromesos en la construcció d’un món nou.
El Baptisme no solament purifica de tots els pecats, fa també del neòfit una
nova creació (2Co 5,17), un fill adoptiu de Déu (cf Gal 4,5-7) que ha estat fet
«partícip de la naturalesa divina» (2 Pe 1,4), membre de Crist (cf 1 Cor 6,15;
12,27), cohereu amb Ell (Rm 8,17) i temple de l’Esperit Sant (cf 1 Cor 6,19) (Catecisme de l’Església Catòlica 1265)
El Baptisme ens incorpora a l’Església
En el baptisme, l’infant entra a formar part d’un grup de germans que no
l’abandonarà mai ni en la vida ni en la mort, perquè aquesta comunitat de germans és la família de Déu, signe i instrument de salvació.
Aquesta família de Déu és l’Església, una família de famílies, comunitat de
batejats. Els que creiem en Jesús i el seguim, vivim obstinats en el seu mateix
projecte de vida: reconèixer-se i viure com a fills de Déu Pare i, per tant, com
a germans de tots els homes. Som en aquest món, com a Església, el germen
i signe d’aquest Regne inaugurat per Crist Jesús.
Estar incorporats a l’Església implica estar units a Crist, com un «cos» està
unit al seu «cap». Per això no estam mai tots sols, sempre tindrem l’amistat
segura d’Aquell que és la vida.
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OBJECTIU
L’objectiu de la reunió és tenir una idea clara sobre:
- Què significa el baptisme per l´Església?
És de lògica que quan feim una acció i en aquest cas un
SAGRAMENT sapiguem perquè ho feim.

1. Benvinguda

_______________________________________________________________________________________
uw Donar les gràcies als pares, les mares i els padrins per la seva assistència a les reunions
de preparació baptismals. Passar llista de les persones que han vingut.

2. Pregària inicial

_______________________________________________________________________________________
uw El catequista demana als pares fer una oració abans de començar la sessió per invocar
l’Esperit Sant. El catequista pot posar una música suau per fer silenci interior. Exemples de música:
Lévon Missanian (Songs from a word apart) o Christhofer Walcott (The dreams of angels)
uw El catequista, pare o mare llegeix:
Aquí som, Esperit Sant, Senyor que infoneu la vida
i que ens conduïu cap a la veritat completa;
Veniu a nosaltres, i assistiu-nos: dignau-vos il·luminar els nostres cors;
ensenyau-nos el que cal fer; mostrau-nos el camí a seguir;
actuau en allò que farem, perquè només vos sou el Déu veritable,
amb el Pare i el seu Fill Jesucrist. Amén.
uw Després demana a tots aixecar les mans al cel per resar un Parenostre.

3. Paraula de Déu

_______________________________________________________________________________________
uw El catequista introdueix aquest moment d’escolta de la Paraula. Convida els presents a
posar-se drets i a adoptar una actitud d’escolta profunda. El text proposat és el comiat de Jesucrist
als seus deixebles, el final de l’evangeli de sant Mateu. Es reparteix el full (ANNEX 5).
«Els onze deixebles se n’anaren a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. En veure’l,
el van adorar; abans, però, havien dubtat. Jesús s’acostà i els va dir: He rebut plena autoritat al
cel i a la terra. Anau, doncs, a tots els pobles i feis-los deixebles meus, batiant-los en el nom
del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat. Jo som
amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món» (Mt 28, 16-20)
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uw Comentar el text de sant Mateu. És fan grups de 4 persones i se’ls demana que comentin les preguntes proposades.
1. Quin és el missatge que els deixa Jesucrist?
2. Quins son els quatre verbs que deixa encomanats Jesucrist als apòstols?
3. Quins dels quatre verbs vos pareix el més important?
uw A la posada en comú un secretari va donant resposta a les respostes de les preguntes i
es pot obrir un breu debat.
Al text de l’evangeli de Sant Mateu de la Paraula de Déu han sortit 4 verbs:
		anar, fer, batiar, i ensenyar.
El catequista fa fa la pregunta: si haguéssiu de triar el verb o l’acció central, ¿quins d’aquests 4
verbs triaríeu?
Tots són importants perquè són els quatre mandats de Crist Ressuscitat. Jesús ressuscitat mana 4
coses als seus deixebles: «Anau, feis deixebles, batejau, ensenyau». D’aquestes quatre coses, la
central, fins i tot gramaticalment, és: «Feis deixebles»
La traducció del grec es diu: «maghthv’ (matee –te-s)» i vol dir:
		FEIS DEIXEBLES, ANANT, BATIANT I ENSENYANT...
L’ important és transmetre el kerigma:
		Jesucrist ha mort per a tu, perquè t’estima i t’ha salvat
El catequista fa repetir a la gent la següent pregària:
		
Jesucrist: Vull que venguis a mi, envia’m el teu Esperit Sant

4. Què és un sagrament

_______________________________________________________________________________________
uw El catequista diu als pares i padrins que el baptisme és un sagrament. Però, què és un
sagrament?, i obri un breu diàleg per explicar posteriorment lo següent:
El Baptisme és el primer dels 7 sagraments
Que és un sagrament?
Els sagraments de l’Església són signes sensibles i eficaços de la gràcia on s’esdevé una trobada de la persona amb Déu.
Signes visibles; però el que importa és allo d’invisible que produeixen:
• concedeixen la gràcia,
• el perdó dels pecats,
• fan fills de Déu,
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• configuren amb Crist,
• incorporen a la seva Església.
Jesucrist va instituir els sagraments i els confià a l’Església.
Els sagraments són 7
Baptisme, Confirmació, Penitència, Eucaristia, Unció dels Malalts, Orde sacerdotal i Matrimoni.
Si l’Eucaristia és el centre de la vida cristiana, el Baptisme és el fonament i començament,
el pòrtic de la vida en l’Esperit i la porta que obre l’accés als altres sagraments (CEC
1213).
ELS SAGRAMENTS COMUNIQUEN LA VIDA DE DÉU

5. Projecció del vídeo

_______________________________________________________________________________________
uw Vídeo: Nacer de nuevo (Para comprender el bautizo) (S.Pablo). www.enelcel.com
És un vídeo que explica el ritu del baptisme en set parts: - la pràctica: per què batiam; - el ritu d’acollida: entrar; - la litúrgia de la Paraula: escoltar; - la litúrgia del sagrament: aigua; - ritu de conclusió:
junts; - la vida nova: el do; - pensaments, paraules, pregàries: per l’infant.
• Quins sentiments, emocions vos ha produït aquest vídeo?
• Quina escena vos ha agradat més?
• Després de veure el vídeo, què ha canviat en la vostra idea d’entendre el baptisme?
uw S’obri un breu diàleg sobre les preguntes i les impressions del vídeo.

6. Introducció al sagrament del Baptisme

_______________________________________________________________________________________
uw El catequista fa grups de 4 persones per respondre a les següents preguntes:
		
1. Què és el Baptisme?
2. Quan cal batiar?
3. Podem batiar el nostre fill, encara que no anem a Missa?
4. Com es trien el padrí i la padrina?
5. Els padrins i les padrines han de ser cristians practicants?
6. El Baptisme és una espècie d’iniciació?
7. Llavors, un cop batiat, el nin és cristià per sempre ..
8. Per què el ritu es desenvolupa en tres moments diferents?
uw Després del treball en grups el catequista demana que posin en comú el que han parlat
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en grups petits. S’obri un breu diàleg perquè el catequista pugui fer una breu explicació de la resposta a les preguntes:
1. Què és el Baptisme?
El Baptisme és el primer pas de la vida d’un cristià i és la «porta» que permet l’accés a tots els sagraments. El batiat, immers en la mort i la resurrecció de Jesucrist, es converteix amb totes les de la
llei en fill de Déu. Alliberat del pecat original, entra per sempre a formar part del poble de l’Església.
2. Quan cal batiar?
Antigament se solia batiar els nins molt aviat, donada també l’alta mortalitat infantil. Avui es suggereix dur a terme el Baptisme quan les condicions de la mare i de la família permetin una celebració
serena i bella del sagrament. Per donar-li solemnitat al moment es reuneix un nombre més gran de
nins.
3. Podem batiar el nostre fill encara que no anem a Missa?
Sí, els nins tenen dret en qualsevol cas al Baptisme: no es pot negar el sagrament. De tota manera,
si no estau casats, o vos trobau en altres situacions particulars, serà el rector el que avaluï la petició
del sagrament. En aquest cas els padrins, les padrines i la comunitat cristiana tenen una responsabilitat més important en l’educació cristiana de l’infant.
4. Com es trien el padrí i la padrina?
Han de ser dues persones catòliques practicants, que han rebut la Confirmació i l’Eucaristia. Un
d’ells ha d’haver complert 16 anys. En canvi, vosaltres pares, no podeu fer de padrins dels vostres
fills.
5. Els padrins i les padrines han de ser cristians practicants?
Sí, perquè els padrins i les padrines acompanyaran els pares en l’educació cristiana de l’infant. El
sacerdot vos farà una pregunta precisa: ¿Esteu disposats a ajudar els pares a educar el nin en la fe,
com Crist ens ha ensenyat? Només el que és capaç de respondre amb un Sí convençut i conscient
pot ser elegit per a aquesta tasca.
6. El Baptisme és una espècie d’iniciació?
Sí, el Baptisme és el principi d’un llarg camí d’iniciació a la fe en Crist ia la vida de l’Església que
es conclourà amb la Confirmació, amb la celebració de l’Eucaristia i amb l’elecció madura, lliure i
responsable de creure en Jesús i de formar part de l’Església.
7. Llavors, un cop batejat, el nin és cristià per sempre ...
Sí, el Baptisme és una marca «per sempre»: l’Església el defineix segell espiritual indeleble. Després, cadascú, creixent, pren conscientment les seves decisions de fe, però els dons de la gràcia i
de la virtut de l’Esperit Sant (força, saviesa i intel·lecte) romanen vius en l’ànim del que els ha rebut.
8. Per què el ritu es desenvolupa en tres moments diferents?
Els tres moments són els característics de cada celebració: l’acollida, l’escolta de la Paraula de Déu
i els senyals visibles que fan present el que espiritualment està succeint.
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7. Explicació del sagrament del Baptisme

_______________________________________________________________________________________
uw El catequista pot concloure donant una visió bàsica del significat del Baptisme. Abans
de la catequesi es pot projectar la primera part del vídeo del Hermano Zeferino: Héroes de la fe
16 - Nacidos al reino (1era parte) (14’24’’). Penjat a la plana web: www.enelcel.com
1.- Què és el baptisme?
Sagrament que consisteix a vessar aigua sobre el cap de la persona, mentre s’invoca el nom del
Pare i del Fill i de l’Esperit Sant.
		
		
		
		
		

• Incorpora la persona a la vida íntima de Déu,
• fa membre de l’Església,
• perdona el pecat original, i tots els altres pecats,
• confereix caràcter sacramental,
• fa partícips del sacerdoci de Crist.

L’Esperit Sant causa aquests beneficis espirituals mitjançant l’acció de l’aigua junt amb les paraules
que diu el ministre sobre el batiat.
El sagrament del Baptisme forma part de la Iniciació Cristiana juntament amb la Confirmació i l
‘Eucaristia.
El Baptisme, com la confirmació i l‘Orde son sagraments que sols es poden rebre una vegada.
El Baptisme converteix la nostra existència en una història d’amor amb Déu.
Per a ser batejat un ha de tenir fe. Els infants és bategen en la fe de l’Església, representada pels
pares, padrins i la comunitat present a la celebració.
El cristià necessita un procés d’iniciació a la fe en Jesús de Natzaret.
Els primers cristians no es batiaven de petits, es batiaven les famílies completes. Eren les persones
adultes qui responien a la crida de Jesucrist, profesaven el credo cristià i es feien batiar. Els infants
haurien de saber què feim amb ells i donar fe pública que volen pertànyer a la comunitat cristiana
(ningú no s’apunta a un equip si no viu els colors).
La clau d’un batiat es descobrir Jesús de Natzaret com a referència cimera de la nostra vida.
2.- El Baptisme ens fa criatures noves.
En el sagrament del Baptisme vam celebrar l’acció salvadora de Déu que ens dona una vida nova.
Com a criatures noves, som fills de Déu:
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• Identificats amb Crist.
• Animats per l’Esperit Sant.
• Incorporats a l’Església.
• Alliberats de les arrels del mal i del pecat.
• Compromesos en la construcció d’un món nou.
El batiat és incorporat a l’Església
«El fruit del Baptisme, o gràcia baptismal, és una realitat rica que comporta: el perdó del
pecat original i de tots els pecats personals; el naixement a la vida nova per la qual l’home esdevé fill adoptiu del Pare, membre del Crist, temple de l’Esperit Sant. Pel mateix
fet, el batejat és incorporat a l’Església, Cos del Crist, i fet participant del sacerdoci del
Crist» (Catecisme de l’Església Catòlica 1279)
«El Baptisme no purifica solament de tots els pecats, també fa del neòfit una “nova creació” (2 Co 5,17), un fill adoptiu de Déu (cf Gal 4,5-7) que ha esdevingut “participant de
la naturalesa divina” (2 Pe 1,4), membre del Crist (cf 1 Cor 6,15; 12,27) i cohereu amb ell
(Rm 8,17), temple de l’Esperit Sant (cf 1 Cor 6,19)» (Catecisme de l’Església Catòlica 1265)
3.- El Baptisme ens incorpora a l’Església
Pel Baptisme, l’infant entra a formar part d’un grup de germans que no l’abandonarà mai ni en la
vida ni en la mort, perquè aquesta comunitat de germans és la família de Déu, signe i instrument
de salvació.
Aquesta família de Déu l’acompanyarà sempre, fins i tot en els dies de sofriment, en les nits fosques
de la vida i en el llindar de la mort; li brindarà consol, fortalesa i llum. Li oferirà paraules de vida
eterna, que donen resposta als grans desafiaments de la vida i orienten el camí que convé seguir.
Aquesta família de Déu és l’Església, una família de famílies, comunitat de batiats.
Els que creiem en Jesús i el seguim, vivim obstinats en el seu mateix Projecte de Vida: reconèixer-se i viure com a fills de Déu Pare i, per tant, com a germans de tots els homes. Som en aquest
món, com a Església, la llavor i el signe d’aquest Regne inaugurat per Crist Jesús.
Estar incorporats a l’Església implica estar units a Crist, com un «cos» està unit al seu «cap». Per això
mai estam sols, sempre tindrem l’amistat segura d’Aquell que és la Vida.

8. Oratori

_______________________________________________________________________________________
uw Anam a l’oratori per a pregar
1.- Música de fons per fer silenci interior.
2.- Ens posam mentalment en la presència de Jesús. L’animador llegirà aquesta frase de
Jesús: «On n’hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo som allà enmig d’ells». (Mt 18,20)
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3.- Técnica per a la relaxació i interiorització
		
• Breu moment de silenci per sentir al costat de Jesús.
		
• Mirar amb els ulls del cor les coses bones que ens han passat aquesta setmana.
4.- Lectura del text de l’Evangeli de Sant Mateu (Mt 3,13-17)
El catequista abans de començar a llegir, fa una breu explicació del contexte i del que li demanava Nicodem a Jesús. Llavors es proclama l’evangeli.
«Llavors Jesús vingué de Galilea i es va presentar a Joan, vora el Jordà, a fer-se batiar per
ell. Però Joan s’hi oposava, dient:
– Som jo el qui necessita ser batiat per tu, i tu véns a mi!
Jesús li respongué:
– Deixa’m fer, ara. Convé que complim d’aquesta manera tot el que Déu vol.
Aleshores Joan el deixà fer.
Un cop batiat, Jesús sortí de l’aigua. Davant d’ell el cel s’obrí, i Jesús va veure l’Esperit de
Déu que baixava com un colom i venia damunt d’ell. I una veu digué des del cel:
– Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut»
5.- Lectio divina del text: posada en comú del que ens hagi pogut dir el text. Cadascú expressa en veu alta la seva reflexió, sense judicar ni fer cap comentari del que diuen els altres.
Complir tot el que Déu vol
Joan Baptista sap que Jesús és just, que no hi ha pecat en Ell, que resa, que estima Déu, que estima
els seu pares. I compleix tot el que Déu vol. Tot i així, Jesús es submergeix dins les aigües davant
Joan. En aquells moments l’innocent de tot pecat assumeix tots els pecats dels homes. Els milers de
milions de pecats dels homes li cauen sobre les espatlles, els assumeix com si fossin seus, sense serho. Aquesta decisió lliure li costarà sang i suor, amor difícil, amor total que arribarà a estar crucificat,
fins a donar la vida per tots.
Què passa quan se submergeix Jesús
Quan Jesús entra a les aigües i Joan banya el seu cap, són submergits amb ell tots els pecats dels
homes.
Déu es manifesta
En sortir Jesús de l’aigua té lloc un gran esdeveniment: Déu es manifesta. «Un cop batiat, Jesús sortí
de l’aigua. Davant d’ell el cel s’obrí i Jesús va veure l’Esperit de Déu que baixava com un colom i
venia damunt d’ell. I una veu digué des del cel: Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he
complagut».
La veu és la del Pare, el qual engendra el Fill en un acte d’amor etern, donant-li tota la seva vida. El
Pare li va donar tota la seva vida, i el Fill estima el Pare amb aquest amor obedient.
L’Esperit
El colom simbolitza l’Esperit. Va anunciar la nova terra i la pau de Déu als homes després del diluvi.
Anuncia l’amor als que volen viure d’amor. Anuncia al costat de Jesús la nova Aliança, en què, de

29
SEGONA TROBADA
nou, l’Esperit de Déu volarà sobre les aigües del món. Netejarà els cors amb el foc del seu amor,
purificarà les intencions, omplirà de Déu tots els que creuen i esperen, inflamarà d’amor als amants
que desitgen l’amor total, tan llunyà a l’amor propi.
Jesús és ungit per l’Esperit i esdevé així el Crist, el nou rei del regne del Pare. Antigament els reis
eren ungits amb oli, i la gràcia de Déu els donava forces. Ara l’Esperit mateix envaeix Jesús i li permet actuar amb plena llibertat, impulsant-lo, i encenent en ell el foc diví. Així comença la seva vida
d’Ungit per l’Esperit. Un Esperit que el conduirà al lloc més allunyat del paradís, al desert, on serà
mortificat, resarà i patirà la temptació de Satanàs.
6.- Resar: plegats el salm 139 (138)
Senyor, has penetrat els meus secrets i em coneixes,
tu saps quan m’assec o quan m’aixec;
descobreixes de lluny els meus propòsits,
saps prou bé si camín o si repòs,
et són conegudes totes les meves passes.
Encara no tenc als llavis la paraula,
que tu, Senyor, ja la veus pronunciada.
M’estrenys a banda i banda,
has posat damunt meu la teva mà.
No puc abastar un saber tan admirable;
és tan elevat que no el puc entendre.
On aniria lluny del teu esperit?
On fugiria lluny de la teva presència?
Si pujava dalt al cel, hi ets present,
si m’ajeia als inferns, també t’hi trobo.
¿Provaré de prendre les ales de l’aurora?
¿Aniré a viure a l’altre extrem del mar?
També allà les teves mans m’hi portarien,
també allà m’hi vindrien a cercar.
¿Diré, doncs que m’amaguin les tenebres
i tengui per llum la negra nit?
Per a tu no són fosques les tenebres
i la nit és tan clara com el dia:
llum o fosca et són igual.
Tu has creat el meu interior,
m’has teixit en les entranyes de la mare.
Et don gràcies perquè m’has fet tan admirable,
les teves obres són meravelloses:
ho reconec amb tota l’ànima.
Res del meu cos no et passava per alt
quan jo m’anava fent secretament,
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com un brodat en el fons de la terra.
Els teus ulls em veien abans d’estar format,
i els anys que em destinaves
eren tots escrits en el teu llibre,
abans que n’existís ni un.
Déu meu, penetra els meus secrets i coneix el meu cor,
examina’m per conèixer què desitj.
Mira si vaig per camins d’idolatria
i guia’m per camins eterns.
7.- Moment de pregària: demanar als pares que preguin pels seus fills. Ho poden fer amb
diversos símbols: encendre una espelma pel seu fill, cremar encens, etc… L’important és que entrin
en el lloc sagrat per pregar.
8.- Repetició tots plegats del text: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he
complagut»
9.- Cançó: Com el Pare m’estima, o similar.
10.- Parenostre: el director d’oratori convida els pares a alçar les mans cap al cel per resar el
Parenostre.
11.- Oració: tots en veu alta resen la següent pregària.
Senyor vos don gràcies per cridar-me per mitjà del Baptisme.
Vos don gràcies per la confiança que heu posat en mi,
convidant-me a treballar en el vostre Regne.
Senyor, que sàpiga anar sempre cap a Vós a través dels signes
que passen en el meu voltant
i ajudat per aquells que estan devora meu.
Senyor, feis que la feina que m’heu encomanat,
la faci amb els meus germans
per construir un món nou i millor, un poble d’esperança
on Vós siau sempre ben acollit. Amén.
12.- Benedicció final. Si el director de l’oratori és sacerdot pot realitzar la benedicció ordi-

nària:
			

El Senyor sigui amb vosaltres... Que us beneesqui Déu...

Si el director no és sacerdot pot utilitzar la següent formula:
Que el Senyor ens beneeixi,
ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
Amén (De la litúrgia de les hores)
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4

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA

Benedicció i presentació de l’infant
a la comunitat cristiana

presentats

La celebració de presentació dels nins a l’església es una tradició que té els
seus orígens en l’època de la Contrareforma. En aquest temps, se solia oferir
una missa d’acció de gràcies per la vida de l’infant, ja que es considerava que
en aquesta edat ja havia consolidat la seva existència, atesa l’alta mortalitat
infantil de l’època.
La tradició popular li ha donat diversos significats:
El primer té a veure amb un fet no recollit als evangelis canònics, però molt
arrelat des dels temps dels primers cristians en la imaginació popular catòlica,
que és la presentació de la Mare de Déu al temple, episodi contingut al protoevangeli de Jaume (evangeli apòcrif de la 1ª meitat del s. II dC). Tal i com es
relata a l’esmentat text, quan Maria era petita va ser portada pels seus pares
(Santa Anna i Sant Joaquim) al temple per a ser iniciada en el coneixement de
la fe i en el servei al temple, sent rebuda pel sacerdot i acceptada de bon grat
per tots. Va residir allà alguns anys, fins que va ser sol·licitada en matrimoni per
Sant Josep. De res d’això no s’en té constància històrica, i el protoevangeli va
ser considerat apòcrif.
El segon significat fa referència a la festa de la Candelera, i té el seu origen en
la presentació de Jesús al temple i la purificació de Maria, narrades en l’evangeli de Sant Lluc (2, 22 i seg.). Segons el text evangèlic, la Verge i Sant Josep
es presenten en el temple 40 dies després de nascut Jesús (cf. Lev 12, 2-8), per
oferir les víctimes per la purificació de la mare, i per consagrar el primogènit
baró (Ex 13, 2), segons la llei de Moisès. Llavors, cal aclarir que, el costum era
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únicament presentar al temple el primogènit baró, i això, als 40 dies de nascut.
El tercer significat es relaciona amb l’episodi de l’infant Jesús perdut i trobat
al temple, o primera pasqua de Jesús. Tal i com podem llegir a l’evangeli de
sant Lluc, existia el costum jueu que quan l’infant complia 12 anys havia de pujar a Jerusalem a celebrar la Pasqua. El fet rellevant és que els seus pares, quan
varen haver de tornar a Jerusalem a cercar-lo, el van trobar al temple, envoltat
dels escribes i mestres de la Llei.
Què ha de ser la Presentació dels nins?
Tot i les esmentades referències que acabam de veure, cal dir que no n’hi ha
cap que expliqui de manera completa i encertada el que celebram en la presentació dels infants abans de ser batiats.
Aquesta celebració és més aviat una acció de gràcies per la vida de l’infant, i
una presentació a la comunitat cristiana a la qual ha de pertànyer. Per això cal
que es porti a terme en la celebració dominical on es reuneix la comunitat cristiana per celebrar l’Eucaristia.
És també l’oportunitat de demanar la benedicció de Déu en la vida de l’infant,
així com un moment per demanar l’ajuda divina sobre pares i padrins, perquè
puguin complir amb els compromisos que adquiriran amb els seus fills (i fillols)
a partir del bateig:
- ensenyar-los la fe i l’amor a Déu;
- la vivència de valors i actituds cristianes en la seva família.
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PRESENTACIÓ DELS NINS
QUE HAN DE REBRE EL SAGRAMENT DEL BAPTISME
Les famílies amb els nins ocupen els primers bancs de la comunitat
1. Monició introductòria a la celebració de l’Eucaristia
Avui una família de la nostra comunitat presenta el seu fill al Senyor i l’ofereixen com a ofrena del
seu amor, en agraïment per la benedicció que varen rebre el dia que formaren l’església domèstica
(o be estan fent cami per formar-la). Aquest infant al llarg de les properes setmanes rebrà la gràcia
del baptisme. Renaixerà de nou de l’Església Mare, mentrestant, és presentat i rebut per l’Església,
a la qual volen pertànyer.
Comencem aquesta celebració amb el mateix esperit de fe i de contemplació amb què Maria, la
mare de Jesús, va portar al temple Jesús en els seus braços: disposats a reconèixer en Ell la llum, la
vida, la salvació per a tothom.
Després de l’homilia
2. Presentació dels nins
El pare/mare o padrins joves que presenta el fill/fillol
Estimada comunitat: som els pares de N/., hem vingut a la nostra comunitat cristiana, per presentar-vos el nostra fill i oferir-lo al Senyor. Ha estat per a nosaltres una experiència meravellosa poder
col·laborar amb el nostre Déu creador, portant al món aquest infant, fruit del nostre amor conjugal.
Aquí el teniu, Pare, és vostre, Vós ens l’heu donat, feis que sempre regni en els nostres cors l’amor
que sentim per ell. Que ens sapiguem esforçar cada dia, amb responsabilitat, ajudant-lo a créixer
amb saviesa, gràcia i enteniment. Que la nostra entrega sigui generosa, a imitació de Maria i Josep,
la Sagrada Família. Vós que ho podeu tot protegíu-lo i que el dia del seu baptisme la vostra gràcia
el santifiqui i pugui seguir-vos com a fill vostre tota la vida.
Si no hi ha cap pare que llegeixi ho pot fer el monitor de litúrgia
Estimada comunitat: els pares d’aquest infant N/., han vingut a la nostra comunitat per presentar el
seu fill i oferir-lo al Senyor. Ha estat per a ells una experiència meravellosa poder col·laborar amb el
Déu creador, portant al món aquest infant, fruit del seu amor conjugal. Aquí el teniu, Pare, és vostre.
Vós que ho podeu tot protegiu-lo i que el dia del seu baptisme la vostra gràcia el santifiqui i pugui
seguir-vos com a fill vostre tota la vida.
El prevere
N/. la comunitat cristiana t´acull amb gran alegria. En nom seu, jo et faré el signe de la creu; i, després de mi, el teus pares i els teus padrins també et faran el mateix signe de Crist Salvador.
Després el sacerdot s’acosta a cada nin i fa sobre el seu front el senyal de la Creu.
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El prevere
El Fill de Déu, Jesús, quan va venir al món va prendre la condició humana, va ser presentat al temple, i anava creixent amb saviesa i tenia el favor de Déu i dels homes. Més tard rebia els infants i
els beneïa, en ressaltava la seva dignitat i els va posar d’exemple als que cerquen el Regne del cel.
Però aquests nins necessiten l’ajuda de vosaltres, els seus pares, mares i padrins, dels vostres dons
espirituals i materials per a assolir la maduresa humana i cristiana. Invoquem sobre ells la benedicció
divina.
Preguem
Déu, Pare totpoderós,
font de benedicció i defensor de l’home,
que enriquiu i alegrau els esposos
amb el do dels fills,
mirau amb bondat N/.
i, ja que ha de néixer de nou per l’aigua i l’Esperit Sant
dignau-vos afegir-lo als membres de l’Església
perquè una vegada rebut el baptisme,
sigui partícip del regne
i aprengui a alabar-vos amb tots nosaltres en l’Església.
Per Crist, Senyor nostre.
El ministre va cap al nin, l’agafa i el mostra al poble sense dir res.
O be, aquesta altra oració
— Beneït siau, Senyor, per aquests nins a qui heu donat la vida.
— Beneït siau, Senyor, pel seu naixement, per la seva primera mirada i el seu primer somriure.
— Beneït siau, Senyor, pels seus ulls, que descobreixen a poc a poc les meravelles de l’univers.
Que estiguin oberts per descobrir el vostre rostre i no es tanquin davant la misèria i la injustícia.
— Beneït siau, Senyor, per les orelles, que comencen a percebre els sons del món i les paraules. Que estiguin oberts també a la Paraula de Déu.
— Beneït siau, Senyor, pels llavis, que s’obren ara per alimentar-se i que s’obriran per parlar
sense por ni falsedat.
— Beneït siau, Senyor, per les seves mans. Que serveixin per a construir, al costat d’altres
mans, un món nou.
— Beneït siau, Senyor, pels seus peus, que d’aquí a poc temps caminaran després dels nostres
passos. Que sàpiguen recórrer els camins de la vida deixant petjades d’esperança i comunió.
— Beneït siau, Senyor, per la intel·ligència, que reconeix dia a dia les persones i les coses. Que
estigui desperta a la bellesa, al que és just i a la veritat.
— Beneït siau, Senyor, pel seu cor, que estima i és capaç de respondre a l’amor. Que s’obri
cada dia a la generositat i la gratuïtat.
— Beneït siau, Senyor, que heu posat en el cor dels pares el desig de presentar-los a Vós i a
l’Església. Que la vida que han engendrat trobi un sentit nou a la família cristiana.
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El ministre va cap als nins i els imposa una creu de fusta, regal de la comunitat cristiana.
Després d’imposar-los la creu de fusta el prevere diu l’oració prebaptismal.
Preguem
		
Déu totpoderós i etern,
		
vós heu enviat el vostre Fill al món
		
per apartar de nosaltres el poder de Satanàs,
		
l´esperit del mal, i per fer entrar l´home,
		
alliberat ja de les tenebres,
		
al regne admirable de la vostra llum.
		
Vos pregam que faceu que aquest infant, N/.
		
redimit de la culpa original,
		
sigui un temple vostre,
		
on habiti l´Esperit Sant.
		
Per Crist Senyor nostre.
			
R/. Amén
El ministre l’ungeix al front amb l’oli dels catecúmens.
3. Credo o Professió de Fe
Crec en un Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra.
I en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre;
el qual fou concebut per obra de l’Esperit Sant,
nasqué de Maria Verge;
patí sota el poder de Ponç Pilat,
fou crucificat, mort i sepultat;
davallà als inferns, ressuscità el tercer dia d’entre els morts;
se’n pujà al cel, seu a la dreta de Déu, Pare totpoderós;
i d’allí ha de venir a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant;
la santa Mare Església catòlica,
la comunió dels sants;
la remissió dels pecats;
la resurrecció de la carn;
la vida perdurable. Amén.
4. Pregàries dels fidels
Després es fan aquestes pregàries o les de la celebració dominical.
Preguem, germans, el Pare del cel per aquest infant que avui és presentat per formar part de l’Església de Jesucrist. Preguem dient: PARE, ESCOLTAU-NOS.
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l . Perqué la santa Església de Déu, nascuda de les aigües del baptisme, es manifesti
davant el món neta de pecat, preguem el Senyor.
2. Perqué tots els homes arribin a participar de la vida nova que brolla del baptisme,
preguem el Senyor.
3. Perqué aquest infant esdevingui fill adoptiu de Déu, en el qual aboqui la seva tendresa, preguem el Senyor.
4. Perqué tingui fortalesa per vèncer les temptacions d’aquest món, preguem el Senyor.
5. Perqué estimi el Senyor amb tota la seva anima i el proïsme com a si mateix, preguem
el Senyor.
6. Perqué, ajudat amb les paraules i els exemples dels seus pares i de la comunitat cristiana, creixi com a membre vivent de l’Església, preguem el Senyor.
7. Perqué compleixi els manaments de Jesús i resti sempre en el seu amor i en la pràctica
de l’Evangeli, preguem el Senyor.
8. Perqué tots els que sofreixen l’atur, la fam, malalties, trobin en nosaltres solidaritat i
ajuda, preguem el Senyor.
9. Perqué els nostres difunts obtinguin el regne i la glòria per sempre, preguem el Senyor.
10. Perqué tots els qui compartim aquesta celebració renovem la gràcia del baptisme i
donem sempre testimoni vivent de la nostra fe, preguem el Senyor.
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PREPARACIÓ DE LA CERIMÒNIA

Reunió amb els pares i padrins per preparar
el ritual del baptisme

renascuts

EL BAPTISME COM A PORTA DE L’ESGLÉSIA
El Baptisme és la porta de l’Església. L’acollida i entrada del vostre fill al temple significa la seva incorporació al Poble de Déu i al Cos de Crist que és
l’Església.
L’origen del ritu baptismal. El Baptisme no és un ritu originalment cristià ja
que el practicaven algunes sectes jueves, en temps de Jesús, per a l’admissió
de prosèlits, també podríem trobar ritus similars en altres religions.
Amb la Pasqua de Jesús (mort i resurrecció, pas de la mort a la vida, pas
d’aquest món al Pare), el Baptisme adquireix una significació pròpia, genuïnament cristiana.
Les primeres notícies de la pràctica baptismal es troben ja en el llibre dels Fets
dels Apòstols (8,37), que narra els episodis de l’Església naixent.
El ritu ens obre els ulls perquè puguem veure l’infant no sols com a fill dels seus
pares i de la gran familia humana, sino com a fill de Déu i membre de l’Església.
Jesucrist mateix entra en contacte amb l’infant, vessa en ell la seva vida divina
i el seu amor incondicional, el toca, li proporciona la protecció de Déu i li lliura
el seu Esperit Sant.
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OBJECTIU
L’objectiu de la trobada és explicar el Ritual que s’empra des
de la reforma litúrgica posterior al Concili Vaticà II (1965) per
batiar els infants, és a dir, el que farem i celebrarem el dia del
bateig.

1. Benvinguda

_______________________________________________________________________________________
uw Donar les gràcies als pares, les mares i els padrins per la seva assistència a les reunions
de preparació baptismals. Passar llista de les persones que hi han vingut.

2. Pregària inicial

_______________________________________________________________________________________
uw El catequista demana als pares fer una oració abans de començar la sessió. El catequista
pot posar una música suau que ajudi a fer silenci interior. Exemples de música: Songs from a word
apart (Lévon Missanian) o The dreams of angels (Christhofer Walcott)
uw El catequista, pare o mare llegeix:
Senyor i Pare nostre, en vigílies de batiar el nostre fill, volem actualitzar el nostre
propi Baptisme i professar la fe de l’Església. Per les renúncies volem manifestar
la nostra repulsa al mal concret del pecat en totes les seves formes i a tot el que
s’oposa a viure segons l’Evangeli. A professar la nostra fe en Vós, en el vostre fill i
en l’Església, acceptam l’estil de vida de l’Evangeli. El nostre propòsit és educar el
nostre fill en aquesta fe. Donau-nos la gràcia de ser fidels a aquest compromís. Per
Crist, Senyor nostre. Amén.
uw Després convida a tots a alçar les mans al cel per resar un Parenostre.

3. Introducció al tema

_______________________________________________________________________________________
uw Tot procés esportiu, cultural, social, religiós, etc... necessita sempre d’uns moments festius especials. Unes vegades es tracta de moments celebratius, com a inici il·lusionat d’una nova
etapa en la vida. Altres vegades són moments que serveixen per festejar els èxits que es van aconseguint durant un seriós període d’esforç. I, finalment, altres vegades, resulta fonamental celebrar
haver arribat a la meta i poder compartir-ho amb aquells que ens han acompanyat.
L’home és un ésser simbòlic, necessita gests i accions, ritus.
Les celebracions tenen com a objecte «experimentar el goig de la fe» i vestir-se d’esperit cristià per
caminar decididament cap a la meta última: ser seguidor de Jesús de Natzaret i testimoniar-lo
amb la nostra vida i la nostra entrega.
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4. Projecció del vídeo

_______________________________________________________________________________________
uw Projecció de la segona part del vídeo: Héroes de la fe 16 - Nacidos al reino (2ona parte) (4’06’’). Penjat a la plana web: www.enelcel.com
• Quins sentiments, emocions vos ha produït aquest vídeo?
• Quina escena vos ha agradat més?
• Després de veure el vídeo, què ha canviat en la vostra idea d’entendre el baptisme?

5. Símbols de la celebració del baptisme

_______________________________________________________________________________________
S’acosta el dia del Baptisme del vostre fill. Serà un dia molt feliç per a vosaltres. Pot ser interessant
que repareu en la quantitat de detalls que la litúrgia de l’Església té preparats per al vostre fill i per
a vosaltres. Vos convidam a fer un recorregut pels símbols, paraules i gests del ritu del Baptisme.
uw 1. La comunitat cristiana, acompanyants
Pares i familiars
Els padrins, que ajuden a mantenir la fe de l’infant
El capellà de la comunitat parroquial
La comunitat cristiana que acull l’infant
Animadors o catequistes
Els pares. Per la celebració del Baptisme, adquireixen el compromís d’acompanyar el recentment
batiat en la maduració de la fe. Ells són els primers catequistes que amb el seu testimoni fan possible que la gràcia del Baptisme fructifiqui.
Així els pares es converteixen en els primers i principals educadors en la fe dels seus fills. El baptisme del fill és una invitació a revifar la seva vida cristiana. Els padrins col·laboren en l’educació de la
fe dels seus fillols.
Els padrins. Es trien els padrins d’entre la família o els amics més estimats i els presenten a la comunitat cristiana perquè aquesta, després de comprovar-ne la seva idoneïtat, els encarregui la tasca
de ser corresponsables en l’educació cristiana dels fills.
Les qualitats que demana l’Església als padrins. L’Església demana que el padrí tingui la maduresa necessària per complir aquesta funció. Per això, el Codi de Dret Canònic demana que el
candidat a padrí hagi complert setze anys. El Codi de Dret Canònic assenyala que aquesta persona
ha de tenir capacitat per a aquesta missió i intenció d’exercir-la (Cf. ClC 874).
En segon lloc, el padrí ha d’haver rebut els tres sagraments de la iniciació cristiana: Baptisme, Confirmació i Eucaristia. És una condició que podem comprendre fàcilment: serà molt difícil que una
persona acompanyi un nin cap a la fe cristiana si aquesta persona no ho és encara.
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En tercer lloc, el padrí ha de pertànyer a l’Església catòlica i la seva vida ha de ser congruent amb
la seva fe i amb la missió que assumirà. A aquest respecte, es pot admetre en qualitat de testimonis
del Baptisme, si així ho desitgen els pares, persones que pertanyin a una Església o comunitat separada, sempre que ho sigui juntament amb un padrí catòlic o una padrina catòlica (cf. CIC 874 §2).
En tot cas, es tindran en compte les normes establertes en matèria ecumènica.
Una altra qüestió important en vista a l’elecció dels padrins és la relativa al nombre de padrins. En
aquest sentit, cada nin que és batiat pot tenir padrí i padrina, o només padrí o padrina. En cap cas
no podran ser o dos padrins o dues padrines.
En el cas del sagrament de la Confirmació únicament es demana un padrí o padrina i s’aconsella,
per subratllar la unitat entre el Baptisme i la Confirmació, que sigui el mateix que va exercir de padrí
en el Baptisme.
Tenint en compte la importància dels padrins en vista a ajudar els pares perquè els nins arribin a
professar la fe i a expressar-la en la seva vida. Es comprèn que el ritual del Baptisme exhorti aquests
pares a prendre seriosament l’elecció de bons padrins per als seus fills, a fi que el padrinatge no es
converteixi en una institució de pur tràmit o formalisme.
I també és, per tant, molt lògic que la comunitat cristiana, i més en concret els seus pastors, vetllin
perquè realment l’elecció dels padrins sigui la més adequada; sempre pensant, convé no oblidar-ho, en el bé del que serà batiat.
uw 2. Els símbols
El símbol és molt significatiu per a l’experiència cristiana. Es tracta de símbols motors de la fe viscuda i contagiosa. Un exemple: la camiseta o la bufanda per a un aficionat d’un equip de futbol.
			
			
			
			
			
			
			

La creu dels cristians
La font baptismal
L’aigua beneïda				
La Paraula de Déu
L’oli sagrat (crisma)
El vestit blanc
La llum del ciri pasqual

6. Ritual del Baptisme

_______________________________________________________________________________________
L’Església utilitza uns ritus simbòlics, la significació dels quals convé conèixer perquè no ens quedem
en l’exterior, en els gests i coses, i penetrem en la seva veritable significació. El catequista entrega el
full (ANNEX 6) als pares perquè segueixin la cerimònia del sagrament del Baptisme.
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Esquema de la celebració baptismal
		

PRIMERA PART: Presentació a la comunitat cristiana
1. Acollida de la família.
2. El nom.
3. Senyal de la creu en el front.
4. Proclamació de la Paraula de Déu.
4. Presentació dels nins a la comunitat.
5. L’oració de la unció prebaptismal.

		

SEGONA PART: Professió de fe i Baptisme
1. Afirmació de fe, promeses baptismals.
2. Baptisme d’aigua.
3. La unció amb l’oli sagrat.
4. Benedicció del vestit blanc.
5. Encendre la fe del ciri pasqual.
6. Benedicció de la mare, el pare i els padrins.
7. Pregària dels fidels.
8. Pregària Eucarística.
9. L’oració del Parenostre.
10. El bes de la pau i la fraternitat.
11. Comunió.
12. Benedicció als assistents.

uw

ACOLLIDA I ENTRADA A L’ESGLÉSIA

«La comunitat cristiana et rep amb gran alegria». Amb aquestes paraules, al començament de la celebració del Baptisme, el sacerdot acollirà el fill a l’Església, expressant així l’alegria que comparteix
la comunitat cristiana amb els seus pares i padrins.
Els pares són acollits amb goig en sol·licitar el Baptisme, amb satisfacció se’ls acompanya per aprofundir en una cosa tan important per a l’infant, en aquest moment l’Església s’alegra amb els pares
per incorporar un nou membre a la família dels cristians.
Aquesta acollida litúrgica resumeix tota la calor, proximitat i afecte de la comunitat cristiana
cap als pares des del dia en què varen anar per primera vegada a la parròquia fins avui.
L’acollida del fill a l’Església es desenvolupa per mitjà d’un diàleg entre el sacerdot i els pares.
uw

NOM

En primer lloc presentam el valor del NOM de cada persona. És el signe humà de màxima identitat
i projecte de vida. Déu Pare ens ha cridat i escollit. Déu ens estima a cada un pel nostre nom, individualment i personalment.
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El prevere o diaca vos demana el nom que heu triat per al vostre fill. Segur que abans de néixer ja
havíeu pensat quin nom li havíeu de posar. Segurament el seu nom correspon al d’algun sant, patró,
o fa referència a Crist o a la Verge; també pot referir-se a algun personatge de l’Antic Testament.
Quan l’infant sigui més gran haureu d’explicar-li el seu significat.
El nom és molt important, però el més important és que Déu coneix al vostre fill pel seu nom i el té
gravat al seu cor i registrat en el cel.
• El nom del pare, mare, padrí, padrina i de cada fill, i el significat religiós que mitjançant
aquell tracten de viure i demostrar.
• Preguntar i comentar el nom o noms que han escollit per a la identitat del nou fill o filla
i els valors amb què els agradaria revestir el seu cor.
• Dialogar sobre el valor que pot tenir per als cristians el nom d’un sant.
• Si reflexionam sobre la vida del sant que dona nom al nostre fill, descobrirem possibilitats sempre noves, que poden ser convidada permanent a una missió singular, i l’infant
se sentirà unit a aquesta cadena d’homes i dones de fe que ens han precedit i ens acompanyen en el nostre camí, que són els sants.
• El Baptisme fa l’infant «sant» i l’introdueix en la «comunió dels sants». Està cridat personalment, pel seu nom, a viure una aventura única.
uw

COMPROMÍS D’EDUCAR EN LA FE

El celebrant pregunta als pares què demanen a l’Església pel seu fill. Responen: eI Baptisme. Després d’això cal assegurar-se que, per la part dels pares i la dels padrins, hi ha el compromís d’educar
l’infant en la fe. És l’única cosa que l’Església demana a l’hora de sol·licitar el Baptisme pels fills.
En el Baptisme s’engendra un nou membre en la fe, i per això els pares s’han de comprometre a
acompanyar els petits en el seu creixement com a creients. Per això la família no és només receptora, sinó transmissora de la fe. La família és subjecte, protagonista de l’evangelització a casa.
Poder il·luminar els petits en aquestes qüestions exigeix de part dels pares i padrins un compromís;
per poder ser testimonis de l’Evangeli, de la presència de Déu en les seves vides, l’han de viure
plenament, perquè només es transmet el que es viu.
Els pares i els padrins es comprometen a acompanyar els nous batejats en el seu camí de
creixement en la fe. Ells estan cridats a ser testimonis de la fe.
Els pares són els primers responsables d’educar en la fe els seus fills.
uw

LA CREU

La creu és el senyal de Crist Salvador, ja que, clavat en aquella, Jesús ens ha salvat, alliberat, reconciliat i redimit. La mort de Jesús a la creu ha esdevingut així la prova màxima del seu amor per
nosaltres i de la seva fidelitat al Pare: «Ningú no té un amor més gran que el qui dona la vida pels
amics». Per això, l’infant, abans d’entrar a l’Església de Crist, és marcat amb la creu pel sacerdot,
pels pares i padrins.
Avui parlam molt de marques. La creu amb què senyam el front del nin marca un estil de vida, obre
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un camí, dirigeix cap a una meta de vida i esperança. Jesús ens ha dit: «Si algú vol venir amb mi, que
es negui ell mateix, que prengui la seva creu i em segueixi».
Seria bonic que els pares s’acostumassin a fer amb freqüència el senyal de la creu als seus fills.
• El celebrant, els pares i padrins fan el senyal de la creu al front del nin.
• Amb el senyal de la creu expressam que el nin pertany a Déu.
• Amb el senyal de la creu deim al nin: És bo que tu existeixis. Tot és bo en tu. Estàs en
harmonia amb tu mateix perquè t’has fet un amb l’amor de Crist. Ets acceptat i estimat
en tot i per tot. En tu no existeix res que no hagi estat tocat per l’amor de Déu.
I en el senyal de la creu feim explícita la promesa de Déu: Estaré amb tu on sigui que vagis. Estic al
teu costat. Amb tu recorr tots els teus camins, fins i tot el camí de la creu.
El signe de la creu és com una «senyalització» en el camí de la vida, perquè la creu és el
resum de la vida de Jesús.
uw

PARAULA DE DÉU

Es proclama la Paraula de Déu, la qual anuncia el que ha de succeir en la vida d’aquest infant: per
l’acció de l’Esperit Sant el Pare l’adopta com a fill i és incorporat a la vida nova de Jesucrist. La
proclamació de la Paraula també té la finalitat de revifar la fe i animar a l’acceptació de les responsabilitats.
Se’ns proclama la Paraula de Déu, que il·lumina el sentit cristià del Baptisme.
Seria molt interessant que els pares triassin alguna de les lectures bíbliques que responguin millor
a la seva situació. També seria bo que poguessin comentar a casa, o amb altres pares, per què les
han escollides, qué és el que desitgen per al nin, i com ho transmetran.
Tots els qui hem estat batiats en Jesucrist hem estat submergits en la seva mort (Romans
6,3-5). Tots els qui heu estat batiats en Crist us heu revestit de Crist (Gàlates 3,26-28).
Vosaltres, com pedres vives, sou edificats per Déu com a temple de l’Esperit (1 Pere 2,5.
9-1). Anau, doncs, a tots els pobles i feis-los deixebles meus, batiant-los en el nom del
Pare i del Fill i de l’Esperit Sant (Mateu 28,18-20). Jesús fou batiat per Joan en el Jordà
(Marc 1,9-11). Deixau que els infants vénguin a mi (Marc 10,13-16). Ningú no pot veure el
regne de Déu si no neix de nou (Joan 3, 1-6).
Les paraules del celebrant ens ajuden a entendre aquesta Paraula de Déu. Després, junts, elevam
peticions a Déu per l’Església, pel nin i per tots. Amb la lletania, invocam la intercessió de la Mare
de Déu, dels sants i, naturalment, del patró de l’infant.
Antigament les primeres comunitats cristianes després de la mort de Jesús es reunien per escoltar
la Paraula de Déu.
• Comentar el valor de la paraula en la nostra comunicació. Diferenciar diverses paraules humanes: paraules afectuoses, de compliment, envejoses, distants o fredes, de confiança, esti-
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ma, ànim, de respecte, comprensió ...
• Subratllar les paraules que porten vida, amor.
• Plantejar les condicions adequades per a una comunicació positiva entre les persones.
uw

PROFESSIÓ DE FE

El CREDO o PROFESSIÓ DE FE, com a expressió del procés de fe que anam afirmant en la nostra
vida de seguiment a Jesús dins la comunitat cristiana.
És un diàleg de renúncia i fe. El sacerdot pregunta als pares i padrins si renuncien a tot allò contrari
a la fe i si creuen en la fe de l'Església, mitjançant un diàleg de preguntes i respostes. Dir sí a Déu
implica dir no als ídols, els falsos déus. Triar suposa sempre renunciar.
• Es diu «no», renunciant al mal d'aquest món, que es manifesta en tot allò que denigra l'ésser
humà. «No» al pecat, que ens allunya de Déu.
• Es diu «sí» al Déu viu, és a dir, a un Déu creador, a una raó creadora que dona sentit al cosmos i a la nostra vida; «Sí» a Crist, és a dir, a un Déu que no va romandre ocult, sinó que té un
nom, té paraules, té cos i sang; «Sí» a l'Esperit Sant que ens dona la vida; «Sí» a l'Església, de
la qual formam part.
Es convida solemnement als pares a fer-ho en nom de l’infant; i en el seu nom proclamen la fe en
Déu. Pare i Creador, en el seu Fill Jesucrist, en l’Esperit Sant. Més endavant el nin reafirmarà aquesta
fe en nom propi, com a fruit de l’educació cristiana que els pares es comprometen a impartir.
Batiar un fill és prendre la responsabilitat d’educar-lo. Aquest compromís s’actualitza en les renúncies i la professió de fe, en les quals els pares i padrins, recordant el propi Baptisme, renoven,
de forma conscient i pública, la fe i accepten aquesta obligació.
En la celebració del Baptisme del fill la renúncia al pecat i la confessió de fe han de ser respostes
personals i han de sonar amb rotunditat enmig de l’assemblea.
uw

L’AIGUA

Benedicció de l’aigua i Baptisme. Per mitjà de la neteja de l’aigua i de la invocació al Déu U i Tri,
alguna cosa gran i meravellosa es produirà en el vostre fill.
Els pares duent el seu fill a la font baptismal col·laboren en el naixement a la vida divina del
seu fill, i els padrins s’associen a aquesta missió. Per això, el sacerdot abans de batejar l’infant, demana als pares si volen que el seu fill sigui batejat en la fe de l’Església, que tots junts acaben de
professar.
La contestació ha de ser com la síntesi de tota la reflexió i el diàleg, que han viscut en aquestes sessions de preparació i donen públicament testimoni de la seva fe. Enmig d’una societat tan saturada
de paraules i promeses buides, les paraules dels pares i padrins han de ser autèntiques i coherents
amb el que volen viure amb el seu fill.
• L’aigua es beneeix amb una oració solemne que recorda la història de la salvació.
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• El ritu de l’ablució amb l’aigua es fa invocant la Santíssima Trinitat: «Jo et batii en el nom del
Pare i del Fill i de l’Esperit Sant»
El ritu essencial del Baptisme és, sens dubte, submergir en l’aigua. Igual que l’aigua és l’origen de
qualsevol tipus de vida, l’aigua del Baptisme, fecundada per l’Esperit Sant, s’entén com el sepulcre
on es mor a una existència caduca i el si d’on es neix a una vida nova. El nou naixement significa que
el batiat, com a regenerat, rep una nova identitat.
El símbol de tot el que és vida és l’AIGUA; per ella adquirim vida total i permanent. Són molts els
exemples d’això: la vida a la terra fou possible gràcies a l’aigua; l’aigua és un regal quan tenim set
(hidratació); les aigües diferents i el seu profit: les fonts, els llacs, nadar en l’estiu, etc...
uw

LA UNCIÓ AMB EL CRISMA

Consagrat pel sant crisma. A l’Antic Testament els reis, sacerdots i profetes eren ungits amb oli per
expressar l’elecció de Déu i la seva missió enmig del poble.
Jesús és el Messies, el Crist, l’Ungit —les tres paraules signifiquen el mateix—, i així compleix la
seva missió de sacerdot, profeta i rei. Pel Baptisme, el cristià és incorporat a Crist, participant de
la seva missió profètica, sacerdotal i reial.
La unció amb el crisma —oli perfumat i beneït pel bisbe— significa que el nou cristià participa de la
vida i missió de Crist i entra a formar part d’un poble de sacerdots, profetes i reis.
• El celebrant ungeix amb oli perfumat (crisma) el cap de l’infant acabat de batiar. «És ungüent
preciós al cap» (Salm 133,2)
• Com a sacerdot té accés immediat a Déu i adquireix la capacitat d’oferir sacrificis espirituals
unit a Crist ressuscitat, particularment l’ofrena d’una existència viscuda com a signe d’amor a
Déu i als germans.
• Cada batiat és profeta, és a dir, està cridat a descobrir la presència i l’acció de Déu enmig
dels esdeveniments de la història; a fer-lo present amb l’anunci de l’Evangeli de Jesucrist i el
testimoni de la vida; a denunciar, en el seu nom, tot el que impedeix que la persona pugui
realitzar-se com a fill de Déu i la humanitat arribar a ser família de Déu.
• Mitjançant el baptisme, el cristià participa de la missió real de Crist. És senyor, no esclau
del pecat, dels esdeveniments, de les pròpies passions, perquè ha estat alliberat del pecat i
del mal per viure la llibertat dels fills de Déu; alhora que, com a seguidor de Jesús, descobreix
que perquè és lliure, pot posar-se al servei dels seus germans i està cridat a col·laborar en la
construcció del Regne de Déu mitjançant l’exercici de la justícia i de la caritat.
uw

VESTIT BLANC

El símbol del vestit blanc. El nin és revestit amb un vestit sumptuós. «Tots els que heu estat batiats
en Crist us heu revestit de Crist» (Ga 3,27)
Mitjançant el Baptisme l’infant adquireix una nova condició i una nova vocació, expressada en l’estrena d’una vestidura blanca. Pel Baptisme som una sola cosa amb Crist; ens hem fet fills de Déu per
adopció. Estam plens de l’Esperit Sant, que vol resplendir també en nosaltres. La vestidura blanca
del batiat és senyal la seva nova condició de fill de Déu.
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Antigament quan els recentment baiats sortien de la piscina baptismal se’ls vestia de blanc. La imatge no pot ser més expressiva: els infants vestits de blanc s’acaben de revestir de Crist
• La blancor és imatge de la nova vida i de la seva dignitat de cristià.
• Davant tanta corrupció i contaminació, com podrà conservar-la sense taca?
• Amb la vostra ajuda, amb el vostre exemple, amb la vostra paraula.
• Presentació de vestits d’identitat professional, esportiva, un sopar d’etiqueta, una passarel·la
de models: a qui representen i quines condicions exigeix vestir-se’n?.
• Comentar coses positives de persones que coneixem i que porta algun dels vestits presentats. També persones que no saben ser honestes amb el vestit que porten i per què.
uw

EL CIRI ENCÈS

El ciri encès. El celebrant mostra el ciri pasqual i diu: «Rebeu la llum de Crist»
El pare o padrí encén una espelma de la flama del ciri pasqual. El ciri pasqual representa Crist
ressuscitat, llum del món. La flama que s’encén expressa la condició de ser il·luminat per Crist i la
missió de ser, també, llum del món. Aquesta espelma encesa és signe de la veritat que resplendeix
i ens indica qui som, d’on venim i on hem d’anar.
La llum del ciri pasqual expressa moltes coses: és la llavor de la fe que a través de la comunitat dels
batiats ha passat de Crist a l’infant que batien. Ell és la llum del món. Qui el segueix no camina a les
fosques. Els seus deixebles es converteixen en llum del món. L’infant que es batia ha estat il·luminat
per Crist i ha de caminar com a fill de la llum.
El celebrant encomana als pares i padrins «augmentar» aquesta llum pel seu testimoni i exemple.
• Comentar l’experiència de la llum i de la foscor
• Les bombetes de les nostres habitacions, interruptors.
• Les finestres, les portes per on entra la llum solar.
• Els mistos, les espelmes i el seu ús.
• Persones que ens proporcionen llum.
• Vosaltres i jo tenim uns ulls. Quan els obrim, hi veiem perfectament; en aclucar-los, no
veiem res.
• Però, si no tenim llum, per més que obrim els ulls, no veurem res.
uw

EL PARENOSTRE

La pregària conjunta del parenostre és la culminació del ritu del Baptisme. «Jo som la llum del món»
(Joan 8, 12).
L’oració cristiana més important resumeix molt bé el que se celebra. D’una banda, el recentment
batiat es incorporat a la família dels fills de Déu, és a dir, és convidat a viure la fe com a fill estimat
i elegit del Senyor. I, d’altra banda, la seva resposta de fe ha de ser en comunitat, en fraternitat. El
nou batiat és fill i germà.
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• A qui no té nom, en diem Pare.
• A qui ningú no ha vist mai nosaltres el sentim tan proper i present com un pare o una mare.
L’infant batiat encara no sap parlar. Nosaltres amb les nostres paraules i els sentiments, pregam a
Déu amb el mateix tarannà i les mateixes paraules de Jesús. Quan el nin cresqui serà deure dels
pares i padrins ensenyar els fills a parlar amb Déu com amb un pare.
uw

LA BENEDICCIÓ SOLEMNE

Finalment, la benedicció sobre els pares i padrins perquè sempre puguin beneir (dir coses bones
dels infants) i donar gràcies a Déu pels fills que tenen.
• «El Senyor ha beneït el vostre fill. Beneïu el Senyor!»
• Com agraïu a Déu el do de la fe?
• Quanta benedicció i ajuda de Déu necessitareu perquè el vostre fill reposi en els vostres
braços i creixi com a ésser humà i com a fill de Déu!
• Què el Senyor beneeixi el vostre matrimoni cada dia!
uw

OFERIMENT DE L’INFANT A MARIA

Un últim detall. Abans d’acabar la celebració el prevere pot suggerir als pares que presentin el seu
fill a la Mare de Déu. Davant la seva imatge, els pares i padrins ofereixen el seu fill i fillol i també els
millors desitjos d’aquest dia.
Maria, ella vos mostri el fruit beneït del seu ventre, Jesucrist!

7. Compromís dels pares

_______________________________________________________________________________________
La celebració està acabada i ara comença la tasca de pares i padrins. La llavor de la vida cristiana
il.luminada avui al cor dels infants batiats ha de créixer a poc a poc en l’escalfor de la vostra llar alimentada amb la vostra paraula i el vostre exemple.
S’ha de fer conscients els pares que han pres la decisió de batiar el seu fill amb totes les seves conseqüències. Déu amb la seva gràcia fa capaços els pares de complir aquesta gran tasca. La comunitat cristiana vol ajudar-los i els acompanyarà en el seu caminar cristià.
• Com podeu participar activament en la celebració del Baptisme del vostre fill? Triareu alguna
lectura i preparareu alguna petició?
• Com vos preparareu més personalment? I els padrins?

8. Qüestions puntuals

_______________________________________________________________________________________
• Oferim una dimensió insubstituïble: la festa és un element important dins la vida espiritual de les
persones. Cal celebrar i fer festa després del bateig, és una dimensió que uneix les persones i és el
testimoni joiós del cristià, que és una persona alegre.
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• Les nostres celebracions anuals: cada persona ha de celebrar els aniversaris dels sagraments,
Baptisme, Confirmació, Eucaristia, etc...
• Referent al donatiu a la parròquia, cal tenir en compte que un sagrament no es paga, no té preu.
És Déu que dona la GRÀCIA, mitjançant el prevere, i la benedicció la rep qui rep el sagrament. No
compram, ni pagam un sagrament. Els donatius són per al manteniment de l’església: llum, neteja,
activitats de catequesi, etc...
• Seria bo que algun pare o familiar pogués llegir la lectura de la Paraula de Déu.

9. Oratori

_______________________________________________________________________________________
uw Anam a l’oratori per pregar
1.- Música de fons per fer silenci interior.
2.- Ens posam mentalment en la presència de Jesús. L’animador llegirà aquesta frase de
Jesús: «Allà on n’hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo som allà enmig d’ells». (Mt 18,20)
3.- Técnica per la relaxació i interiorització
		
• Breu moment de silenci per sentir al costat de Jesús.
		
• Mirar amb els ulls del cor les coses bones que ens han passat aquesta setmana.
4.- Lectura del text de l’Evangeli segons sant Mateu (Mateu 19, 13-15)
«Alguns presentaren a Jesús uns infants perquè els imposàs les mans i pregàs per ells,
però els deixebles els renyaven. Jesús digué: —Deixau estar els infants: no els impediu
que vénguin a mi, perquè el Regne del cel és dels qui són com ells. I, després d’imposar-los les mans, se’n va anar d’allà».
5.- Lectio divina del text: posada en comú del que ens hagi pogut dir el text. Cadascú expressa en veu alta la seva reflexió, sense judicar ni fer cap comentari. El director d’oratori pot acabar
assenyalant algunes claus del Papa Francesc en l’homilia del 8 d’abril de 2015:
Massa sovint en els nins recauen els efectes de la vida d’una feina precària o mal pagada,
d’horaris insostenibles, de transports ineficients ... Però els infants paguen també el preu
d’unions immadures i de separacions irresponsables, en són les primeres víctimes. Pateixen els resultats de la cultura dels drets subjectius exasperats, i es converteixen després
en fills més precoços. Sovint absorbeixen una violència que no són capaços de «discernir», i sota els ulls dels grans estan obligats a acostumar-se a la degradació.
També en aquesta època, com en el passat, l’Església posa la seva maternitat al servei
dels infants i de les seves famílies. Als pares i als fills d’aquest món nostre porta la benedicció de Déu, la tendresa materna, el retret ferm i la condemna decidida. Amb els nins
no es fa broma!
6.- Moment de pregària: demanar als pares que preguin pels seus fills. Nosaltres com Es-
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glésia pertanyem a Jesucrist i la nostra família també pertany a l’Església. El CV II diu que la família
és: «l’església domèstica». Per aquest motiu es convida els pares a un moment de pregària: dir en
veu alta els noms dels seus fills amb la següent fórmula: «Gràcies Senyor pels qui formen la meva
església domèstica: en N/. i N/.»		
7.- Repetició tots plegats del text: «Deixau estar els infants: no els impediu que vénguin a
mi, perquè el Regne del cel és dels qui són com ells»
8.- Cançó: Com el Pare m’estima, o similar.
9.- Resar: el director d’oratori convida els pares a alçar les mans cap al cel per resar el Parenostre.
10.- Oració: tots en veu alta resen la següent pregària.
Senyor vos don gràcies per cridar-me per mitjà del Baptisme.
Vos don gràcies per la confiança que heu posat en mi,
convidant-me a treballar en el vostre Regne.
Senyor, que sàpiga anar sempre cap a Vós a través dels signes
que passen en el meu voltant
i ajudat per aquells que estan devora meu.
Senyor, feis que la feina que m’heu encomanat,
la faci amb els meus germans
per construir un món nou i millor, un poble d’esperança
on Vós siau sempre ben acollit. Amén.
11.- Benedicció final. Si el director de l’oratori és sacerdot pot realitzar la benedicció ordinària:
			
El Senyor sigui amb vosaltres...Que us beneeixi Déu...
Si el director no és sacerdot pot utilitzar la següent formula:
Que el Senyor ens beneeixi
i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
Amén (De la litúrgia de les hores)
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CELEBRACIÓ DEL BATEIG

Entrada de l’infant a la família dels cristians
Entrega del Llibre de Família cristiana

batiats

LA CELEBRACIÓ DEL BAPTISME
(per a infants fins els 6 anys)
S’utilitza el Ritual de Baptisme de nins reformat segons els decrets del Concili
Vaticà II, promulgat per mandat de Pau VI, aprovat per l’Episcopat Espanyol i
confirmat per la Sagrada Congregació pels Sagraments i el Culte Diví.
El Ritual preveu que els pares i padrins siguin rebuts a la porta del temple per assenyalar que el baptisme ens fa entrar en l’Església. Allà es farà el ritu d’acollida
si abans no s’ha fet la Celebració de Presentació i Benediccó dels Infants.
Després de la signació s’hi ingressarà processionalment cantant un cant apropiat. S’ha de disposar d’una font baptismal gran, ben visible, sobre la qual puguin convergir les mirades.
S’ha de procurar que l’oli de les uncions estigui en un recipient decorós i significatiu. Igualment decorosos han de ser els llibres i/o carpetes que s’utilitzin a la
celebració.
És sabut que a aquesta celebració hi assisteix sovint gent «allunyada» de la pràctica religiosa. Això obliga a tenir cura, encara més, de la «qualitat» de la celebració: l’ambientació del temple; el servei de l’acollida i el comiat, els cants, la
simpatia del grup de litúrgia i la cura en l’execució dels ritus.
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GUIÓ DE LA CELEBRACIÓ DEL BAPTISME FORA DE LA MISSA
1 - Salutació i diàleg inicial
2 - Consignació
3 - Litúrgia de la Paraula
4 - Homilia
5.- Pregària dels fidels
(La pregària dels fidels no acaba amb una pregària conclusiva, sinó que va seguida
de la lletania).
6 - Lletania
(Segueix la lletania. Als noms previstos aquí, convé afegir els patrons dels nins, el
titular de l’església, el patró del lloc, etc.).
7 - Exorcisme i unció prebaptismal
(Si no s’ha fet a la Celebració de la Presentació de l’Infant).
8 - Benedicció de l’aigua
(Durant el Temps pasqual, si hi ha aigua baptismal beneïda en la Vetlla pasqual, es
procedeix conforme al Ritual).
9 - Renúncia i professió de fe
10 - Ritu del Baptisme
11 - Unció postbaptismal
(El celebrant diu l’oració i ungeix, a continuació, cada un dels nins).
12 - Imposició de la vestidura blanca
13 - Lliurament del ciri
(En concloure la imposició de la vestidura blanca, un o més servidors entreguen el
ciri al padrí de cada nin).
14 - Parenostre
(L’introdueix el celebrant).
15 - Benedicció i entrega del llibre de família
16 - Cant final i comiat
(La celebració pot acabar-se amb un cant).
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Baptisme
Preparació baptismal
per administrar el sagrament del bateig
a infants de de 0 a 6 anys
(ANY 2018)
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