
PARES I PADRINS

Baptisme
«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»

Oratori

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.

pregària

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

«Tots els qui eren batiats eren constants a escoltar l’ense-
nyament dels apòstols i a viure en comunió fraterna, a par-
tir el pa i a assistir a les pregàries. Per mitjà dels apòstols 
es feien molts prodigis i senyals, i la gent sentia un gran res-
pecte 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?

___________________________________________________________________

testimoni

Què és la Fe Cristiana?

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.

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

La fe cristiana és: 

La fe implica:


