
Baptisme

«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»

Oratori

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.

pregària

Lectura  del text de l’Evangeli de Sant Mateu (Mt 3,13-17)
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PARES I PADRINS
2

• 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.

Baptisme



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.

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?

«Els onze deixebles se n’anaren a Galilea, a la munta-
nya 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 vosal-
tres dia rere dia fins a la fi del  món»

Lectura  del text de l’Evangeli de Sant Mateu (Mt 28, 16-20)

1.- Quin és el missatge que els deixa Jesucrist?
__________________________________________________________
2.- Quins són els quatre verbs que deixa encomanats
Jesucrist als apòstols?
__________________________________________________________

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