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TEMA 10
NEIXEM A LA NOVA VIDA

Pàgs. 88 i 89
del Catecisme

Àngels Els missatgers sobrenaturals i solidàris. No 
veiem els àngels, però, existeixen! De veritat! La 
Bíblia parla d’ells molt sovint. És un àngel que 
anuncia a Maria el naixement de Jesús. És fins i 
tot un cor d’àngels que informa’ls pastors que el 
Messies ha nascut a la menjadora. Més tard, els 
àngels donen suport a Jesús al desert i en l’ago-
nia de la Muntanya de les Oliveres. I és encara 
un àngel que anuncia a les dones que Crist ha 
ressuscitat.

Pero nosotros estamos resucitados con Jesús... «Por el bautismo hemos atravesa-
do la muerte con él -dice san Pablo-. Con él estamos vivos para siempre» (Ro-

manos 6,4). Ésta es la Buena Noticia cristiana. Sin embargo, aún tenemos que morir, 
pero esta muerte será nuestro verdadero nacimiento. 

¿Cómo saber si esto es verdad? Lo mismo que es por la fe por lo que crees que Jesús 
resucitó, pues él jamás se te ha aparecido, también por la fe crees que la vida eterna 
ya ha comenzado para quien ha sido bautizado. 

Pero ¿qué es la vida eterna? Es vivir para siempre en el corazón mismo de Dios-
Amor, amándonos los unos a los otros. El «cielo» es la realización de nuestro deseo 
más profundo: ser felices amando y siendo amados. Si miras a tu alrededor, verás 
que hay personas que viven ya como resucitadas. Son los santos, los de ayer —san 
Francisco, santo Domingo, santa Teresa—, pero también los de hoy, muy cerca de ti. 
Ellos saben amar como Jesús. 

¿Por qué resucito Jesús y no nosotros?

DE VERITAT CREUS ?
Creus que els àngels 
existeixen?

Sí crec que els àngels existeixen! Parlant amb ells en la Bíblia i 
en moltes oracions també. «Àngel» significa «enviat». Els àngels 
son realitats espirituals invisibles que ens mostren que Déu no 
ens deixa de parlar amb l’home. Els angels son el record de la 
promesa constant de Déu amb els homes. És el paper de l’Esglé-
sia de recordar-nos-la.



«Es reunien amb constància a l’ensenyança dels apòstols, a la convivència, a la Fracció del Pa 
i a les oracions. Vivien units i compartien tot el que tenien. Venien els seus béns i propietats 
i ho repartien d’acord amb el que cada un necessitava. Acudien diàriament al temple amb 
molt d’entusiasme i amb un mateix esperit i compartien el pa a les seves cases, menjant amb 
alegria i senzillesa. Lloaven Déu i gaudien de la simpatia de tot el poble. I el Senyor cada dia 
anava agregant a la comunitat als qui havien de salvar-se» (Fets 2,42-47).

-Gràcies, Senyor, perquè amb els meus pares i germans formam una família.

-Gràcies, Senyor, perquè des del meu baptisme em vaig unir a tu, i als batiats.

-Gràcies, Senyor, perquè m’has cridat a formar part de la teva família.

-Gràcies, Senyor, perquè pel baptisme em cridares a seguir-te com el teu deixeble.

-Gràcies, Senyor, perquè hi ha persones que m’ajuden a créixer i escoltar la teva Paraula.

aprèn de Què fa en nosaltres el sagrament del Baptisme?
El sagrament del Baptisme ens fa fills de Déu a imatge 
de Jesús i membres de l’Església. Pel Baptisme som ren-
tats del pecat original, morim a tot el pecat i naixem a 
una vida nova.memòria

la meva família


