
PARES I PADRINS

Baptisme

«Alguns presentaren a Jesús uns infants perquè els im-
posàs 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».

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 19, 13-15)
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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 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

CEREMONIA DE LA CELEBRACIÓ BAPTISMAL
BAPTISME

1 2
1. Acollida de la família, el nom i 
la senyal de la creu en el front.

2. Proclamació de la 
Paraula de Déu.

3
3. Professió de fe, promeses 
baptismals.

4
4. Baptisme d’aigua.

65
5. La unció amb l’oli sagrat. 6. Benedicció del vestit blanc.

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

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

segona part

Presentació a la Comunitat de Cristians

Professió de fe i bateig

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

«La comunitat cristiana et rep amb gran alegria».


