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El sagrament del Baptisme 

El pare o la mare poden explicar al seu fill o filla, els següents trets: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En temps de Jesús, la gent anava al 

riu Jordà a fer-se batejar per Joan 

Baptista. Manifestaven el seu desig 

de ser purificats. De canviar de 

vida i d’actitud.  S’immergien dins 

l’aigua del riu,  per fer visible el 

seu canvi. Jesús també va anar a 

batejar-se per Joan.  

Si ens fixem en el relat de Mt 28,19-20 (el 

podem buscar al Nou Testament)  veiem 

que Jesús després de la seva resurrecció, 

s’apareix als deixebles i els dóna la missió 

d’anar als pobles a anunciar el Regne de 

Déu i batejar als convertits. Els diu: 

“Aneu, convertiu tots els pobles, bategeu-

los en el nom del Pare i del Fill i de 

l’Esperit Sant, ensenyeu-los a complit tot 

el que he manat” 

Recordem: Per buscar una cita a la Bíblia, només cal, 

en aquest cas, cercar el nom de Mateu i tot seguit 

visionarem uns números grans, “Capítols” d’aquests 

hem de buscar el 28, i aleshores hi veurem darrera el 

28 que hi ha uns números més petitets “Versets”, 

doncs d’aquests versets hem d’anar al 19 i en aquest 

cas, fins al 20. 

 

Des del dia de la Pentecosta ( la Vinguda 

de l’Esperit Sant) (Ac 2,38)., L’Església ha 

celebrat i administrat el Baptisme. 

Els apòstols i els seus col·laboradors 

ofereixen el Baptisme a les persones que 

creuen en Jesús i volen seguir el seu 

camí. 

EL BAPTISME ESTÀ LLIGAT A LA FE.  

Batejar, significa: IMMERGIR, SUBMERGIR. Antigament els que s’acostaven a rebre el Baptisme eren 

immergits en una piscina petita d’aigua que hi havia a les esglésies: EL BAPTISTERI. 

Amb el gest d’immergir-se en l’aigua el nou batejat rebia “la gràcia de Crist”. Deixava “dins l’aigua” o sigui 

“enrere” el seu pecat i quedava net de tota culpa, esdevenint  FILL DE DÉU.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL RITU ESSENCIAL,   normalment, és realitza quan el bisbe, prevere 

o diaca (que són els que tenen el ministeri per poder batejar) vessa tres 

vegades AIGUA sobre el cap del qui és batejat i diu les paraules 

següents:   

“EL NOM .. del batejat i  JO ET BATEJO EN EL NOM DEL PARE, I 

DEL FILL I DE L’ESPERIT SANT.” 

Durant la celebració hi ha uns signes que ajuden a comprendre tot el 

que ens aporta aquest sagrament i la seva riquesa.  

-L’AIGUA, que dóna vida i purifica.. 

-LA UNCIÓ AMB EL SANT CRISMA. Oli perfumat consagrat pel bisbe. 

Significa EL DO DE L’ESPERIT SANT AL NOU BATEJAT. Amb 

aquest fet ha estat impregnat de l’Esperit Sant i incorporat a Crist, que 

és ungit: SACERDOT, PROFETA I REI, per sempre.  

-LA LLUM (el ciri encès amb la llum del ciri PASQUAL). Representa la 

mateixa LLUM DE CRIST, que és lliura als padrins. Aquests es 

comprometen a parlar de Jesús a l’infant, a explicar-li l’evangeli, ajudar-

lo a que conegui cada vegada més a Jesús i ha viure com a cristià.  

 

 

 



1.- POTS POSAR EN AQUEST REQUADRE LA LLISTA DE PROPIETATS 

QUE DIRIES DE L’AIGUA, PER A QUE SERVEIX O POT SERVIR.  

EL PRIMER QUE ET VINGUI AL CAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- COMENTA AMB EL CATEQUISTA, PARE O MARE: 

-Dels trets que hem posat sobre l’aigua, quins tenen relació amb el 

Baptisme?    Posa-ho   

 

 

 

 

 

 

L’aigua serveix per a…………………............... i és pot utilitzar per a………………………………… 

 

Es necessària per………………………………....... i per a.................................................................. 

 

L’aigua ens dóna .............................................i ................................................................................ 

 

L’aigua és de color...........................................i te un gust............................................................... 

 

Sense aigua ens.........................................no hi hauria.................................................................... 

 

 

 

 

(Omplir el que us sembli sobre l’aigua) 

 



3.-BUSCA QUATRE PARAULES QUE FAN REFERÈNCIA ALS 

“SÍMBOLS” DEL  SAGRAMENT DEL BAPTISME.  

Ho farem ordenant les lletres, es pot fer servir cada lletra tantes vegades com 

es vulgui. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTAR AMB ELS PARES o CATEQUISTA QUE SIGNIFIQUEN 

(S’ha explicat al principi) 

  



4.- BUSCA LA CITA QUE ET DEMANA I ESCRIU EL QUE HAS TROBAT A 

CADA GLOBUS CORRESPONENT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

-Les cites que has buscat, quina relació tenen amb el Sagrament del 

Baptisme???            (Resposta: Ens diuen clarament què el Baptisme perdona els pecats) 



5.- ESCRIURE AL VOLTANT DE L’EMOTICONA VERDA ACTITUTS QUE 

VEUS QUE NO LI AGRADEN A JESÚS, I A L’EMOTICONA TARONJA 

FETS QUE VEUS QUE LI AGRADEN. 

Com està aquesta cara? 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                        ________________ 

  

I aquesta? 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ______________ 

  

Que hem de fer per poder 

passar de l’actitud trista 

a la actitud alegre? 



6.-ENLLAÇAR LES PARAULES  SEGONS CREUS QUE CORRESPONEN. 

 

Fes-ho amb un fletxa 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trista 

mandrosa 

Plena 

d’esperança 

Sense sentit 

monòtona 

Sense Jesús 

la vida és... 

Amb Jesús 

la vida és… 

Ser millors 

indiferent 

Alegre 

Estimar molt 

Feliç 

El Baptisme 

ens ajuda a… 

buida Estar 

contents 

Deixar el que no li 

agrada a Jesús 
A pregar 



 

7.- INTENTA OMPLIR LES PARAULES QUE FALTEN A LES SEGÜENTS 

FRASES. 

 

*El ...................... ens purifica de .........    ..........; 

*Déu  ..... vol la ............ del ................ sinó que és  

.................... i ................; 

*El ...................... refà l’............... amb ........ que l’home 

 .....  hauria hagut de .............. mai;  

*L’....................., administra el ................... als............... 

I als .................; 

 

 

8.- ORDENAR LES PARAULES SEGÜENTS, PER TAL QUE FORMIN UNA 

FRASE CORRECTA, POSAR-LA AL DAMUNT DE LES RALLETES.   

HA L’HOME DÉU 

ABANDONAT NO 

------------------------------- 



9.- REBRE EL BAPTISME ÉS ACCEPTAR UNS DRETS I DEURES DINS 

L’ESGLÉSIA. SUBRATLLA QUINS PENSES QUE SON ELS DEURES I  

QUINS SÓN ELS DRETS.    (A mesura que és va fent comentar-ho amb els 

pares o els catequistes, subratllar en blau o vermell segons es cregui)  

DEURES   -    DRETS 

*DONAR TESTIMONI DE LA FE. 

*REBRE ELS SAGRAMENTS. 

*ESCOLTAR LA PARAULA DE DÉU. 

*PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS MISSIONERES. 

*ANAR A CATEQUESI. 

*PARTICIPAR DE LA MISSA. 

*ESTIMAR A DÉU.  

*ESTIMAR ALS ALTRES. 

*DEMANAR PERDÓ.  

*PERDONAR.   



10.- QUÈ FA EN NOSALTRES EL BAPTISME? ... SI HO VOLS DESCOBRIR 

POSA A CADA NÚMERO LA LLETRA CORRESPONENT.  

                     

1 5 3  14 10  14 7 6 6 3  15 1  15 1 16   

      

                         

1 3 13 8 9 9 10  1 6  2 1 11 10 12  8 9 7 4 7 5 10 6 

 

REFERENCIES 

 

 

 

                      

7 5 11 8 9 2 8 9 10  10  6  1 3 4 6 1 3 7 10 

E I R S C N O P A L G T B F D U 

1 7 9 3 11 5 8 2 10 6 4 12 13 14 15 16 



RESPOSTES PELS PARES O CATEQUISTES (no s’han de 

mostrar als infants fins que han realitzat les tasques) 

3.-BUSCA QUATRE PARAULES QUE FAN REFERÈNCIA AL 

SAGRAMENT DEL BAPTISME.  

BANY 

SANT CRISMA 

AIGUA 

ESPERIT SANT 

7.- INTENTA OMPLIR LES PARAULES QUE FALTEN A LES SEGÜENTS 

FRASES. 

 

*El ...BAPTISME.... ens purifica de ..TOT...    ...MAL...; 

*Déu.. NO.. vol la ..MORT... del ..PECADOR.. sinó que és  

.CONVERTEIXI... i ..VISQUI...; 

*El ..BAPTISME..... refà l’.AMISTAT.. amb .DÉU.. que l’home 

 .NO...  hauria hagut de ..PERDRE.. mai;  

*L’..ESGLÉSIA..., administra el ..BAPTISME.. als.. INFANTS... 

I als ..ADULTS..; 

 

8.- ORDENAR LES PARAULES SEGÜENTS, PER TAL QUE FORMIN UNA 

FRASE CORECTA, POSAR-LA AL DAMUNT DE LES RALLETES.  DÉU 

NO HA ABANDONAT L’HOME— 



RESPOSTES PELS PARES O CATEQUISTES 

10.- QUE FA EN NOSALTES EL BAPTISME? ... SI HO VOLS DESCOBRIR 

POSA A CADA NÚMERO LA LLETRA CORRESPONENT.  

 

E N S  F A  F I L L S  D E  D E U   

1 5 3  14 10  14 7 6 6 3  15 1  15 1 16   

 

E S B O R R A  E L  P E C A T  O R I G I N A L 

1 3 13 8 9 9 10  1 6  2 1 11 10 12  8 9 7 4 7 5 10 6 

 

 

 

 

I N C O R P O R A  A  L  E S G L E S I A 

7 5 11 8 9 2 8 9 10  10  6  1 3 4 6 1 3 7 10 

E I R S C N O P A L G T B F D U 

1 7 9 3 11 5 8 2 10 6 4 12 13 14 15 16 



 

 

 

 

 

 

EL JOC D’AMAGAR 

Podem buscar tres o quatre objectes de casa, i diem als pares que els 

amaguin, s’ha de delimitar la zona. Tenim 10 minuts o un quart d’hora 

per trobar-los. Si durant aquest temps els hem trobat, guanyem, si no 

els hem trobat, tenim dos opcions: continuar una estona més buscant-

los fins que els trobem o plegar i que els pares ens diguin on els han 

amagat. 

També ho podem fer d’una altra manera que es molt divertida, 

amagar-se una persona, i els altres l’han de buscar. O amargar-se tots i 

que un els busqui fins que els troba a tots. El temps es pot decidir al 

moment, segons la disponibilitat que es tingui.  

 

EL CIGRONS 

Es tracta de repartir a cada persona que juga, menys a una, uns 6 

cigrons, segons és decideixi. Hi ha un moment que comença el joc, 

tothom es gira d’esquena i es posa els cigrons que vulgui a la mà 

dreta, es giren tots amb el puny tancat, menys la que no en té cap i 

posen les corresponents mans dretes damunt d’una taula o superfície 

plana.  



Aleshores el que no en té cap, intenta endevinar quants cigrons te 

cada persona dins la mà. Si ho encerta s’emporta ella els cigrons, si no 

ho encerta de cap continua el joc de la mateixa manera, i si només ho 

encerta d’un, aquest ha de lliurar els seus cigrons al que ho ha 

endevinat i ell agafa el rol del que no té cap cigró.  Guanya el que té 

més cigrons quan acaba el temps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

HO HEU FET 

MOLT BÉ!!! 

US FELICITEM!! 



per acabar farem la següent pregària: 

PREGÀRIA- ORATORI  

 

 

 

 

* L’ESPAI ADEQUAT PER LA PREGÀRIA 

Anem tots al lloc de La sessió on hi espera un catequista o mossèn, ens 

asseiem, ens relaxem.... musica de fons. 

 

1.-COMENCEM SALUDANT A JESÚS, cada un pot dir el seu nom... “Hola 

Jesús, sóc...” 

*Cantem un cant:   

                            “Vine Esperit Sant” Cor Nou 

*Introduïm el tema tot repassant les presències de Jesús. ( Al Sagrari, a la 

bíblia, enmig nostre, a la llum del ciri pasqual... ). Hi ha també records de 

Jesús... hi han fets de la seva vida que ens el recorden, encara que no hi 

estigui present ara i aquí.... Per exemple, el bateig...es un record perquè és 

un fet que va passar, no una presència. 

*Una de les maneres que sabem que Jesús es fa present és en la bíblia, 

doncs ... 

 

2.-ESCOLTEM UN TROCET DEL QUE ENS VOL DIR . Estiguem atents.  

 

*El catequista,o pare/mare, llegeix el següent  text de l’evangeli, avui 

serà de l’evangelista Marc. 

  9 Per aquells dies, Jesús vingué des de Natzaret de Galilea i fou batejat per Joan en el 

Jordà. 10 I tot seguit, mentre sortia de l'aigua, veié que el cel s'esquinçava i que l'Esperit, 

com un colom, baixava cap a ell. 11 I una veu digué des del cel:  

--Tu ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m'he complagut. (Mc, 1, 9-11) 

Breu silenci 

*El catequista  recondueix la reflexió deixant espai de resposta pels 

nens/es. Ho enceta amb les següents preguntes: 

-Jesús va ser batejat?    Per qui? 

-Què va passar mentre sortia de l’aigua?  Que creieu que vol dir? 

Explicar: 

EL BAPTISME DE JESÚS 



Jesús és fa batejar per Joan. Ell encara que sense pecat, vol una humanitat nova, 

on regni l’amor i la pau. Per tant Jesús mateix aposta pel baptisme, pel submergir-

se a l’aigua de la VIDA, per tal de renovar el món. En el seu baptisme veiem que 

Déu mateix l’anomena fill, igual que ens ho diu a cadascú de nosaltres quan ens 

bategen. Tots rebem la mateixa força i la mateixa llum que va rebre Jesús, ell va 

ser el primer, i nosaltres el seguim. Quan ens van batejar Déu mateix ens va dir al 

nostre cor, “aquets es fill meu, el meu estimat”, només cal que nosaltres acceptem 

ser fills seus. Ho acceptem? 

Breu silenci 

 

3.-GUARDEM AL COR UN TROCET DEL QUE ENS DIU AVUI EL TEXT: 

“TU ETS EL MEU FILL, EL MEU ESTIMAT; EN TU M’HE COMPLAGUT”   

Si volem podem dir-ho amb el nostre nom.. per exemple: “Tu ets el meu fill/a, 

Maria, Núria, Berta, Joel, Gerard,.. el/la meu/meva estimat/da;  en tu m’he 

complagut”  (Repetir-ho dos o tres vegades amb el catequista.) 

 

-EM VULL SENTIR FILL/FILLA ESTIMAT/DA DE DÉU? 

 

4.-REPETIM AMB EL CATEQUISTA... 

 

 Senyor Jesús, Ajuda’ns a saber-nos sentir sempre germans i 
germanes teus. Preguem al Senyor.. Us  ho demanem Senyor. 

 Senyor Jesús, volem sentir-nos fills i filles de Déu. Preguem al 
Senyor..Us ho demanem Senyor- 

 Altres per compartir... 
Deixem un moment en silenci.. i després compartirem.. 

 

*Ara demanem a Jesús que aculli les nostres pregàries, ell sap més que 

nosaltres el que ens convé. Tot resant el PARENOSTRE. 

 

5.- Acabarem amb el cant:  “JO T’ADORO JESÚS” Cor Nou 

 

 “la parròquia lloc de trobada i casa de tots, surt a 

sevir a la societat amb l’alegria de l’evangeli” 

 
  Cants:  Cor Nou; Dibuixos: FANO; Pregària i catequesi Elaborades per Imma Farré seguint els temes del catecisme “Jesús és el Senyor” 
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