Oratori

Baptisme

Lectura del text de l’Evangeli de Sant Joan (Jn 3,1-8)

pregària

Senyor, vos don gràcies per cridar-me per mitjà del Baptisme.
Vos don gràcies per la confiança que heu posat en mi,
convidar-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.
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«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»
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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 vós sou el Déu veritable,
amb el Pare i el seu Fill Jesucrist. Amén.

Què és la Fe Cristiana?
La fe cristiana és:

elegir Jesucrist,

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 no fa falta batiar-se, ni
confirmar-se, ni fer la primera comunió...

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
La fe implica:

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.

«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)

1.- Què és el que t’impacta més de les primeres comunitats de cristians?
___________________________________________________________________
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?
___________________________________________________________________

Baptisme

Baptisme

• 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.

Oratori

Lectura del text de l’Evangeli de Sant Mateu (Mt 3,13-17)

«Llavors Jesús vingué de Galilea i es va presentar a Joan,
vora el Jordà, a fer-se batejar per ell.
Però Joan s’hi oposava, dient:
– Soc jo el qui necessita ser batejat per tu, i tu vens a mi!
Jesús li respongué:
– Deixa’m fer, ara. Convé que complim d’aquesta manera
tota justícia.
Aleshores Joan el deixà fer.
Un cop batejat, Jesús va pujar de l’aigua. Llavors davant
d’ell el cel s’obrí, i Jesús veié 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»

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.
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pregària
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Lectura del text de l’Evangeli de Sant Mateu (Mt 28, 16-20)
«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, batejant-los en el
nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyant-los
a guardar tot allò que vos he manat. Jo soc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món»
1.- Quin és el missatge que els deixa Jesucrist?
__________________________________________________________
2.- Quins són els quatre verbs que deixa encomanats
Jesucrist als apòstols?
__________________________________________________________

preguntes

3.- Quin dels quatre verbs vos pareix el més important?
__________________________________________________________

1. Què és el Baptisme?
2. Quan cal batejar?
3. Podem batejar 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 batejat, el nin és cristià per sempre ..
8. Per què el ritu es desenvolupa en tres moments diferents?

salm 138

Senyor, has penetrat els meus secrets i em coneixes,
saps prou bé quan m’assec o quan m’aixec.
Descobreixes de lluny estant els meus propòsits,
veus si camín o si repòs,
et són coneguts tots els meus passos.
Encara no tinc als llavis la paraula,
que tu, Senyor, ja la veus pronunciada.
M’estrenys a banda i banda,
has posat damunt meu la teva mà.
El teu saber és tan admirable que em supera;
és tan elevat que no puc abastar-lo.
On aniria lluny del teu esperit?
On fugiria lluny de la teva mirada?
Si pujava dalt al cel, hi ets present,
si m’ajeia als inferns, també t’hi trob.
Provaré de prendre les ales de l’aurora?
Aniré a viure a l’altre extrem del mar?
També allà la teva mà em guiaria,
també allà em sostindries.
Diré, doncs: «Que m’amaguin les tenebres
i tingui 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.
Ets tu qui m’has format les entranyes,
m’has teixit en el ventre 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,
quan em brodaven en el fons de la terra.
Els teus ulls em veien abans d’estar format,
i els dies de la meva vida
eren tots escrits en el teu llibre;
estaven tots fixats,
abans que n’existís un de sol.
Déu meu, penetra els meus secrets
i coneix el meu cor,
examina’m per conèixer què desitj.
Mira que no vagi per camins d’idolatria
i guia’m per camins eterns.

Oratori

Baptisme

Lectura del text de l’Evangeli de Sant Mateu (Mt 19, 13-15)

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.
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«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 vinguin 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’allí».
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BAPTISME
CEREMONIA DE LA CELEBRACIÓ BAPTISMAL

«La comunitat cristiana et rep amb gran alegria».

primera part

Presentació a la Comunitat de Cristians
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

1

2
NOM

1. Acollida de la família, el nom i
la senyal de la creu en el front.

2. Proclamació de la
Paraula de Déu.

3

4

3. Professió de fe, promeses
baptismals.

4. Baptisme d’aigua.

5

6

AIGUA

CREDO

segona part
Professió de fe i bateig
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 llum de la fe del ciri pasqual
6. Benedicció de la mare, el pare i els padrins
7. Pregària de fidels
8. Pregària eucarística
9. L’oració del Pare nostre
10. El bes de la pau i la fraternitat
11. Comunió
12. Benedicció als assistents

BIBLIA

SANT

CRISMA

VESTIT
BLANC

5. La unció amb l’oli sagrat.

6. Benedicció del vestit blanc.

7

8

LLUM

7. Encendre la llum de la fe
del ciri pasqual.

BENEIR

8. Benedicció de la mare, el
pare i els padrins.

com l’ajudarem a ser cristià?
La fe i la vida dels pares: predicar amb el propi exemple és la millar manera d’ajudar l’infant a ser cristià. És important que vegi els pares resar (abans de les menjades, quan
passa alguna cosa bona, i també en els moments difícils... ),
que participen els diumenges en la missa...

Celebració
del
baptisme

Ensenyar-lo a resar: Des de petit, l’infant ha d’aprendre
a relacionar-se amb Déu, a resar. Al matí -quan es lleva-, a la
nit -en acabar el dia-, abans de menjar ...
Ensenyar-li actituds cristianes: Que les vegi en els
pares, pero ajudant-lo també a viure-les. Per exemple: a compartir les seves joguines, a visitar algun amic o familiar malalt,
a perdonar, a dir la veritat...
Tenir signes cristians a casa: Quan el nin comenci a
obrir els ulls a la vida, sera important que vegi, com una cosa
que forma part de la casa, algun signe cristia: una creu, una
imatge de la Mare de Déu, el pessebre per Nadal...
Celebrar l’aniversari del baptisme: Si celebram l’aniversari del naixement, per què no s’ha de celebrar també l’aniversari del baptisme per recordar la importància de ser cristià?
Incorporar-lo, en la mesura que vagi creixent, a
la vida de la comunitat: El baptisme és l’inici del camí
cristià. Per tal que l’infant avanci en aquest camí, caldrà portar-lo a l’Església perqué rebi els altres sagraments: Eucaristia,
Penitència, Confirmació...

Nom _______________________________________
Parròquia ______________________________
Dia, mes i any _______________________

