
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓ: 
 
PER EXPLICAR ELS PARES O ELS CATEQUISTES (millor no llegir) 
 

Joan Baptista, batejava en el riu Jordà. El baptisme de Joan prefigurava el 

baptisme cristià, el baptisme de l’Esperit.  Aquest, el de Joan, era com un acte de 

purificació, de penitència a través del qual  aquelles persones que s’acostaven al 

riu Jordà expressaven el seu penediment i la seva voluntat de conversió. Volien 

canviar de vida i tenir una vida nova, i feien aquest signe visible davant la gent per 

tal de compartir la seva decisió.  Veiem que Jesús s’apropa per rebre el baptisme 

de Joan. Ell també tenia ganes de que hi hagués un canvi d’actituds i de vida de 

les persones, ell es posa al nostre lloc, al lloc dels pecadors, tal com també farà 

més tard en la creu. Pren damunt seu el pecat del món, i d’aquesta manera revela 

la profunditat de la misericòrdia de Déu. Una misericòrdia, un amor tant gran, que 

arriba fins a donar la vida per la humanitat.  

QUIN ÉS AQUEST PECAT? QUÈ ÉS PECAR?  

 “Pecar és dir NO a L’AMOR que DÉU ens ofereix, desobeint els seus manaments. 

El pecat trenca la nostra relació amb Déu, fa mal als altres i a nosaltres 

mateixos, però Déu Pare està sempre disposat a perdonar-nos, perquè ens estima 

entranyablement  i coneix la feblesa del nostre cor.”  

Per tant EL PECAT, no és el trencament d’una mena de norma de bona conducta 

cívica, sinó que és L’OBLIT, de L’AMOR QUE DÉU ENS OFEREIX, DE L’ESTIL DE 

VIDA QUE ENS PROPOSA L’EVANGELI.  

Viure de cara a Déu o de cara al nostre egoisme, canvia completament la nostra 

vida. És com viure amb amor, estimant i sentir-te estimat o negar aquest amor, 

no estimant i no reconeixent que Déu és el nostre Pare. 

Quan Jesús rep el baptisme, diu que va passar quelcom que no havia passat 

abans: és va veure l’Esperit del Senyor que és posava damunt seu. Joan ho 

afirma, i ho diu al Nou Testament de la següent manera:   

“He vist que l’Esperit es posava damunt d’Ell. Jo ho he vist i dono testimoni que 

aquest és el Fill de Déu” .  



 

Coneixes els símbols de la teva fe, 

els símbols del baptisme?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al nostre baptisme l’Esperit Sant també és fa present, també és posa damunt 

nostre i ens omple el cor del seu amor i de la seva força. I aquesta força és la que 

ens fa capaços d’anunciar-lo amb el mateix convenciment i energia que Joan. 

Quan rebem el baptisme Déu ens abraça i ens reconeix fills seus, només cal que 

nosaltres el reconeguem a ell com a Pare. 

Signar amb una creu al front 

Bateig amb aigua 

Signar amb una creu al pit 

Unció amb el Sant Crisma 

Encesa del ciri amb el ciri 
pasqual, i lliurament als padrins  

Imposició del vestit blanc  
(optatiu) 



ACTIVITATS:  

 
1.- Podem ordenar aquestes paraules i recordarem el que 
ens diu Joan sobre el que va passar quan batejava a Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__    ____     ___     _________   __    ______    ______     _____ .  __   __  __   ____  _   ____    
 
_________   ___    _______   __   __   ____   __   ___ .  
 
 

2.- Saps que es: el vestit blanc – la pila 
baptismal – el ciri – el crisma i l’aigua en 
el baptisme? Pregunta-ho – busca-ho i 
posa-ho aquí  ....  
 
 
 
 
 

 

 

 

 



3.- Encetem un diàleg amb els pares, mares, catequistes: 
  -Actuar bé ens fa contents?,.. no?...  
  -Com ens sentim quan fem una cosa que sabem que està 
malament?.. segur que ens sentim més tristos...  

 
4.- Segons el que t’han explicat abans.. Digues amb les teves 
paraules que és “El Pecat” i com el podem treure... 

 

 

 

 

 

 

 
5.- Saps que vol dir la paraula BATEJAR?? 

 

 

 

 

 
6.- Hem llegit a la lectura de l’evangeli que Joan, dona 
testimoni... Què vol dir la paraula “TESTIMONI”? 

 

 

 



RESPOSTES  (no mostrar-les abans de fer les 

activitats) 

 
1.-   “He vist que l’Esperit es posava damunt d’Ell. Jo ho he 
vist i dono testimoni que aquest és el Fill de Déu” 

 

 
2.- Saps que es: el vestit blanc – la pila 
baptismal – el ciri – el crisma i l’aigua en el 
baptisme? Pregunta-ho – busca-ho i posa-
ho aquí  ....  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- Segons el que t’han explicat abans.. Digues amb les teves 
paraules que és “El Pecat” i com el podem treure...  ( més o 
menys seria aquesta idea) 

 

Quan fem alguna cosa que sabem que està malament o 
quan la fem  a una altra persona per venjança o fer-li mal,  
nosaltres mateixos ja sabem que no està bé. Això vol dir 
que no estimem prou, per tant es  debilita la nostra relació 
amb Déu, perquè a Ell li agrada que ens estimem. Per 
arreglar-ho, hem de voler reconèixer-ho i canviar l’actitud, 
que seria la conversió. Els cristians d’aquesta falta, de nos 

VESTIT BLANC:  Simbolitza la vida nova i bona que tot cristià ha de viure. 

LA PILA BAPTISMAL: Es troba quasi bé a totes les esglésies i parròquies, és on es realitza el Baptisme. 

CIRI: Simbolitza la fe, la llum, que hem de mantenir sempre encesa en el nostre cor. 

CRISMA: Oli perfumat, consagrat pel Bisbe. Significa el do de l’Esperit Sant al nou batejat. Que va 
penetrant en el seu interior.  

AIGUA EN EL BAPTISME: És el bany que ens renta dels pecats.  



estimar prou, ja em dit que l’anomenem pecat. El pecat és 
dir algun cop “No” a Déu. Quan això passa, Déu ens 
perdona (ja ho veurem més endavant) si li demanem perdó 
amb penediment, amb el propòsit de no tornar-ho a fer. 
 

5.- Saps que vol dir la paraula BATEJAR?? 
 

Batejar, vol dir “submergir-se”, en l’aigua de la vida per 
sortir-ne, nou, net i renovat. Quan ens bategen ens posen 
aigua, es com si ens submergíssim en l’aigua de Crist, de la 
vida, per començar una vida nova en Ell.   
 
 

6.- Hem llegit a la lectura de l’evangeli que Joan, dona 
testimoni... Què vol dir la paraula “TESTIMONI”? 

 

Testimoni, vol dir que algú ha vist o ha viscut alguna 
situació i ho pot dir amb certesa, ho pot assegurar o 
explicar, precisament perquè ho ha vist, ho viscut. En 
aquest cas, Joan va veure i viure tot el que diu el text, i ens 
vol dir que quan ho llegim, ens adonem que es un fet real i 
verídic, ell ho ha vist amb els seus propis ulls i ho ha viscut 
en el seu cor. Hi ho explica així, perquè un fet tan important 
vol donar-lo a conèixer a tothom, i que a ningú li passi per 
alt.    

 
 
 

PODEM ACABAR AMB 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.) 
Deixar que ho diguin sols, a veure si ho han guardat ben guardat al cor.  
 
-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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