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ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES I MARES - TEMPS IV
GUIA DEL CATEQUISTA 2

EL SAGRAMENT DEL BAPTISME
“En el baptisme cada infant és inserit en una companyia d’amics 

que no l’abandonaran mai en la vida i en la mort, 
perquè aquesta companyia d’amics, aquesta família de Déu, 
en la qual ara l’infant queda inserit, l’acompanyarà sempre, f

ins i tot en els dies del sofriment, en les nits fosques de la vida; 
els donarà consol, seguretat i llum” (Benet XVI, 8/1/2006)

FINALITAT I CONTINGUTS

k Descobrir i conèixer el significat del sagrament del Baptisme per a la vida cristiana.
k Acostar-se a la bellesa dels signes i gests de la seva celebració.

MATERIAL NECESSARI

 Bíblia
 Fitxes per als participants
 Per a consultar: Catecisme de l’Església Catòlica (CEC); 
 Catecisme de l’Església Catòlica – Compendi (CECc); Youcat (Catecisme dels joves).

SUGGERIMENTS PER A LA CATEQUESI

L’inici de la vida cristiana: la crida rebuda de part de Jesús
La vida cristiana comença amb la vocació que la persona rep de part de Jesucrist. De vegades de ma-
nera tan intensa que assenyala un abans i un després en la biografia personal. Fou el cas dels primers 
deixebles, d’Esteve, de Bernabé i de Pau, més tard de milions d’homes i dones que senten parlar de 
Jesús i s’enamoren d’Ell. Nosaltres som d’aquests.

El Baptisme, sagrament de la iniciació al seguiment de Jesús
En els països de tradició cristiana, com és el nostre, les coses poden ser i solen ser d’una altra manera: 
els pares ens acosten a Jesús i, de petitons, demanen per a nosaltres el Baptisme. Ho fan convençuts 
que allò que ha estat bo per a ells, ho ha de ser ben segur també per als seus fills i filles. De la mateixa 
manera que no necessiten gaire reflexions per preocupar-se d’alimentar-nos i vestir-nos, i molt manco 
ens demanen si ho volem, igualment saben que acostar-nos a la fe és bo per a la nostra felicitat. 

Això suposa, però, que el nin i la nina que han crescut en l’àmbit de la fe algun dia hauran de fer la 
seva decisió i optar per una vida cristiana sòlida, conscient i lliure. Al cap i a la fi, ser cristià és una sort 
que cada dia s’ha de rebre com una possibilitat de felicitat més intensa i més plena. Els qui hem estat 
batejats de nins hem de prendre consciència progressivament del significat del Baptisme, per 
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tal de donar-ne gràcies, a Déu i als nostres pares, i de saber què significa haver estat batejats: haver 
estat incorporats a l’Església, el grup dels fills i filles de Déu en plenitud.

Avui, de cada vegada hi ha més persones adultes que, després d’una preparació convenient, deci-
deixen rebre el Baptisme. També ells i elles hauran de fer el mateix camí que un nin batejat: hauran 
d’aprendre a poc a poc a ser deixebles de Jesús. A cops de llibertat, d’amor i d’obertura a la gràcia de 
Déu. 

Això no vol dir que els altres homes i dones que no han estat batejats no siguin també fills i filles de 
Déu, estimats per Ell i cridats a esdevenir membres de la seva família universal. Vol dir que pel Baptis-
me l’amor que ens ha estat vessat cor endins el dia de la nostra creació troba una densitat nova, s’obri 
a la seva plena realització i som introduïts en l’univers d’una existència nova, perquè ens redimeix, 
alliberant-nos del pecat. Podríem dir que allò que és la il·lusió de Déu en crear-nos, la seva voluntat i el 
seu projecte, cobra estatut de realitat. Troba el seu moment de totalitat i plenitud. Si tots els sagraments 
són una trobada fonda amb Crist i cada sagrament crea una especial relació amb el Senyor Ressus-
citat i, per mitjà d’Ell, amb el Pare i l’Esperit Sant, el Baptisme introdueix els qui el reben en la família 
fantàstica de Déu. Per això és anomenat, com ja hem dit, sagrament d’Iniciació, perquè és la porta 
d’entrada en aquesta “companyia” de què parla Benet XVI, el moment inicial i verificador alhora d’un 
camí que a partir d’ara cada cristià farà de la mà de Jesús, amb els membres de la seva comunitat, en 
l’Església universal. 

PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
Fes “memòria” del teu bateig o del que en saps...

Saps el dia en què et varen batiar? 
Et batiaren de nin o d’adult?

A quina parròquia et batiaren?
Recorda els pares i els padrins de fonts
Saps quin prevere o diaca et va batiar?

Fes memòria del bateig dels teus fills...
Què et va moure a demanar aquest sagrament per als teus fills?

Quins eren els teus sentiments aquell dia, en aquell moment?

El Baptisme, trobada amb el Senyor Ressuscitat 
El Baptisme representa el moment inicial d’una trobada amb Jesús Ressuscitat. Ho acabam de dir. Una 
trobada fonda, encisadora, de la qual neix la decisió de seguir el Mestre pel camí de la fe. Té, per tant, 
l’estructura de tota trobada humana i es desplega en un procés que ha de durar tota la vida. Així ho 
descriuen els relats evangèlics. Vegem-ho. 

1) La decisió de ser cristià comença quan sentim parlar del Senyor: quan algú ens conta allò que li 
ha passat gràcies a haver-se fet deixeble seu. És la paraula dels altres, acollida en el si de la comunitat 
cristiana, que fa possible el nostre coneixement de Jesús; que ens posa en contacte amb la Paraula 
que Ell mateix ens ha deixat, escrita pels seus primers deixebles i que ens explica com ha canviat la 
vida dels qui l’escoltaren per primera vegada. La Paraula que ens parla del Déu Amor sense límits, 
Abba/Pare de tots; de la nova manera d’entendre la vida i la mort que neix d’aquesta afirmació; de les 
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relacions socials que se’n desprenen; de la victòria sobre el Mal cada vegada que algú es decideix a 
viure en l’Amor; la Paraula que ens conta els miracles obrats per l’Abba entre nosaltres i que ens diu 
que hi ha un Amor més fort que la mort. És un moment fascinant de la nostra experiència de persones 
aquell en què ens sentim tocats en el nostre cor i constatam la veritat del que ens diu la Paraula de 
l’evangeli. 

PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
Qui t’ha parlat del Senyor?

Què n’has sentit a dir?

2) Aleshores ve un segon moment: obrir-se amb llibertat a aquest missatge, interessar-se per Jesús, 
que és la Paraula Viva entre nosaltres; admirar-se de la seva estranya capacitat d’estimar i de ser co-
herent..., desitjar conèixer-lo més i més... És la passa que ens prepara per a la decisió d’entrar a formar 
part del grup de Jesús (Mc 1,16-20; 21-28 i par.). 

        PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
Recordes algun moment en què has sentit un desig intern de conèixer més Jesús, 

t’ha interessat el seu missatge o la seva vida, has sentit una atracció...?

Les notes que descriuen, doncs, aquesta trobada amb Jesús són les mateixes que defineixen l’estructura 
del fet d’estimar: coneixença (no s’estima res que no es coneix), respecte (deixar que Jesús sigui sem-
pre Ell, per tal que jo pugui arribar a ser jo, defugint qualsevol tendència de manipulació, de posar Déu 
al meu servici), llibertat (que és sinònim de fidelitat a la pròpia consciència i a les pròpies decisions) i 
preocupació (acció concreta i eficaç perquè els altres, Déu inclòs, siguin feliços). 

El Baptisme desemboca en un estil de vida: el del deixeble de Jesucrist
Naturalment, d’aquesta decisió, en neix un estil de vida concret: el del seguidor de Jesús, que viu 
la vida en la fe, l’esperança i la caritat. És el seguiment de Jesús.

La paraula seguidor/a ja desvetlla una dimensió fonamental de la vida cristiana: es tracta d’un procés, 
d’un “camí” (Mc 8,27-29; 10,52), no de qualque cosa que es fa d’una vegada per sempre. És cosa de 
cada dia. I no podem dir mai que hem arribat a la seva fi, mentre estiguem en aquest món. Cada dia 
hem de tornar començar, “néixer de bell nou”, com recorda Jesús a Nicodem (Jn 3,3). Que no consis-
teix a tornar a començar de zero, tal com entén l’ interlocutor de Jesús (“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?”), sinó a deixar-se 
prendre més i més per l’amor del Crist, fins que arribi el moment definitiu en què Déu, l’Amor sense 
límits, “serà tot en tots” i viurem per sempre amb Ell. Però això serà al final de la nostra vida...

El Baptisme és el Sagrament que fa possible el camí del qual acabam de parlar i transforma la persona 
en cristiana. D’aquí la seva importància decisiva. 

El Baptisme prefigurat en l’Antic Testament
A l’Antic Testament es troben alguns referents que prefiguren el Baptisme i ajuden a comprendre’n la 
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naturalesa i els efectes que produeix. 

Per exemple, l’arca de Noè, que salva la llavor d’una nova humanitat per mitjà de l’aigua del diluvi. Allò 
que era causa de mort i de desfeta, de desesperació i absurd (el diluvi), esdevé a la vegada un nou 
començament, amb el qual Déu Creador vol preservar el seu projecte i la seva il·lusió: mantenir la pos-
sibilitat del Paradís per a la humanitat. Noè i la seva família són els encarregats de servar aquest petit fil 
conductor de vida i d’amor..., fins a arribar a nosaltres. És imatge del Baptisme, doncs, perquè malgrat la 
presència del pecat original en nosaltres, vertader “diluvi” que podria matar la il·lusió de Déu sobre cada 
un, per l’aigua d’aquest sagrament, naixem a una nova humanitat.

El pas (Pasqua!) del mar Roig, memòria d’una situació límit abocada per necessitat a la mort, a 
l’experiència de la llibertat impossible, gràcies a la intervenció de Déu. Que vol per sobre de qualsevol 
altra cosa que els seus fills siguin un poble lliure, construït sobre la justícia i la fraternitat. L’aigua que 
mata els egipcis és el símbol de la voluntat d’un Déu que pren partit pel pobre, el marginat, el fugitiu, 
el qui no és ningú, contra el poder opressor representat pel Faraó i els seus. És imatge del Baptisme 
perquè recorda la voluntat de Déu de fer de nosaltres subjectes lliures i alliberadors de tota forma 
d’opressió. I expressa poèticament un dels efectes del Baptisme: fer-nos homes i dones lliures, alliberats 
i alliberadors.

La travessia del riu Jordà que realitza Israel a l’hora d’entrar a la terra promesa, al final de l’èxode 
d’Israel, a la llum de la Resurrecció de Jesús, esdevé també la imatge de la necessitat de deixar la terra 
coneguda, tranquil·la i confiada, i endinsar-se en allò desconegut, a risc de perdre’s en els remolins de la 
vida i de la història, com pot passar a tot aquell que travessa un riu. L’aigua, una vegada més, es torna 
símbol de la possibilitat d’una vida plena, nova, nascuda de la contradicció, la mort, el mal en acció. És 
imatge del Baptisme perquè assenyala la dificultat de l’opció i del coratge que Déu donarà sempre per 
convertir la contradicció en fidelitat.

Jesús i el Baptisme
El mateix Jesús va voler ser batejat per Joan Baptista, que se servia del gest d’entrar en l’aigua del riu 
per expressar la voluntat de deixar una manera de viure centrada en l’egoisme per tal d’endinsar-se en la 
recerca honesta de la justícia del Déu de la Promesa. Jesús va fer seu aquest simbolisme perquè servís 
de model al Baptisme cristià, un element del qual és l’opció de viure segons Déu. Així ho entengueren 
els primers cristians, que feren de les narracions del Baptisme de Jesús altres tantes catequesis sobre 
el Baptisme cristià (Mc 1,9-11; Mt 3,13-17; Lc 3,21-22; Jo 1,32-34). Contemplant aquestes narracions 
podem aprofundir la nostra experiència de batejats i trobar nous motius d’acció de gràcies a Déu i a 
l’Església per haver rebut aquest sagrament.

També diu l’evangeli de Joan (Jo 19,34) que del costat de Jesús va brollar sang i aigua, signes del 
Baptisme i de l’Eucaristia. I al final dels seus dies entre nosaltres, després de la Resurrecció, en el mo-
ment solemne del comiat, amb els seus, Jesús resumeix el contingut del que espera d’ells i demana a la 
comunitat que formen amb les paraules: 

“Anau a tots els pobles i feu-los deixebles meus, 
batejant-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant” (Mt 28,19)

I afegeix: “i ensenyant-los a guardar tot allò que jo us he manat” (28,20), per tal que resti clar el lligam 
entre el Baptisme i el seguiment: el Baptisme no sols inicia un camí, sinó que prepara i capacita per a 
viure segons l’evangeli.
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Jesús havia dit en un altre moment de la seva predicació de l’evangeli: 

“Qui són la meva mare i els meus germans? 
I mirant els qui es trobaven al seu voltant, diu: Aquests són la meva mare i els meus germans. 

El qui fa la voluntat de Déu, aquest és el meu germà, la meva germana i la meva mare”. 

No renegava dels seus, que estimava, només establia una regla d’or per als seus seguidors: la necessi-
tat de passar a formar part del seu grup, de la comunitat cristiana, de l’Església. Deixant coratjosament i 
sense condicions el lloc on es trobaven en el moment de rebre la crida del Senyor. 

El Baptisme entre els primers cristians
Pau explica la pròpia vivència del Baptisme nombroses vegades, en les seves cartes, prova de la im-
portància que per a aquest gran deixeble de Jesús tingué el fet de ser batejat. Usa diversos símils i 
metàfores per exposar la realitat nova que crea el sagrament baptismal. Però sobretot insisteix en dues 
dimensions d’aquesta realitat: la vida nova a la qual és introduït el batejat, vida de consciència de la 
filiació i de compromís amb el Déu-Amor i, per altra banda, l’estreta relació que el Baptisme crea amb 
Jesucrist, de la mort i resurrecció del qual es participa ja ara i aquí, amb totes les conseqüències, la 
primera de les quals és la filiació.

A la Carta als Efesis, 2, Pau parla del pas de la mort a la vida i fa ús de la metàfora de l’edifici que 
es va construint, on cada pedra és fonamental, però que sols és possible a partir d’un bon fonament:

“Vosaltres en altre temps éreu morts: vivíeu sotmesos al déu d’aquest món, 
que encara actua en aquells que fan el mal. Però Déu, que és ric en misericòrdia, 

ens ha estimat amb un amor tan gran que ens ha donat la plenitud de la vida juntament amb Crist, a 
nosaltres que érem morts pels nostres pecats: és per gràcia que heu estat salvats! 

I això no ve de vosaltres: és un do de Déu. Nosaltres som obra seva: 
Déu ens ha creat en Jesucrist, i ens ha destinat a realitzar les bones obres 

que ell mateix havia preparat perquè visquéssim practicant-les. 
“Ell és la nostra pau. Ell ha vingut a anunciar la bona nova de la pau. 

Ara, doncs, ja no sou estrangers o forasters, 
sinó ciutadans del poble sant i membres de la família de Déu. 

Formeu un edifici construït sobre el fonament dels apòstols i els profetes, 
que té el mateix Jesucrist per pedra angular. 

Sobre ell, tota la construcció es va alçant harmoniosament 
fins a ser un temple sant gràcies al Senyor. 

Per ell, també vosaltres heu entrat a formar part de l’edifici, 
fins a ser, gràcies a l’Esperit, el lloc on Déu resideix.” 

A Rm 6,3-4 insisteix en la participació del batejat en la resurrecció del Senyor:

O bé ignoreu que tots els qui hem estat batejats en Jesucrist hem estat submergits en la seva mort? 
Pel baptisme hem mort i hem estat sepultats amb ell, perquè, així com Crist, 

per l’acció poderosa del Pare, va ressuscitar d’entre els morts, 
també nosaltres emprenguem una nova vida.
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A 1Co 6,11:

“Alguns de vosaltres éreu d’aquests, però ara heu estat rentats, heu estat santificats i heu estat fets 
justos en el nom de Jesucrist, el Senyor, i gràcies a l’Esperit del nostre Déu”.

Ga 3,27: tots els qui heu estat batejats en Crist us heu revestit de Crist.

Col 2,12: Pel baptisme heu estat sepultats amb Crist, i amb ell també heu ressuscitat, ja que heu cregut 
en l’acció poderosa de Déu que el va ressuscitar d’entre els morts.

1Pe 3,21: I l’aigua prefigurava el baptisme que ara us salva i que no és una neteja de la brutícia del cos, 
sinó un compromís amb Déu de viure amb rectitud de consciència, gràcies a la resurrecció de Jesucrist.

El Baptisme, vertadera Pasqua per a qui el rep
El Baptisme, doncs, representa, en primer lloc, aquest pas i aquest és el seu primer efecte: és l’expressió 
(signe!) de la voluntat d’entrar a formar part dels amics de Jesús. Vertadera Pasqua (pas!), per tant, no-
més possible per la Pasqua primera, aquella que s’esdevé en la mort i resurrecció del Fill de Déu. És al 
Ressuscitat a qui el Baptisme ens uneix íntimament i participam així dels efectes de la seva resurrecció. 
El primer, una experiència fonda de llibertat: el Baptisme ens allibera del pecat original, l’impuls genètic 
que duim tots dedins i que ens fa confondre la voluntat de ser amb l’absolutització del jo i que ens podria 
portar a una vida de pecat, allunyada de l’amor i del do com a constitutius essencials de la vida humana; 
també el Baptisme ens obri a la vida nova que brolla de la Tomba Buida i ens la fa tastar, en el límit, fins 
que haurem arribat a ser allò que som en la il·lusió de Déu quan ens crea. Finalment, com ja hem dit, el 
Baptisme és el ritual d’iniciació i d’entrada a la comunitat cristiana que ens rep i que ens agombola des 
d’aquest moment fins a la mort.

La celebració del Baptisme en l’Església Catòlica

(Aquesta part de la sessió es pot fer a l’església, devora la font baptismal. 
Es poden mostrar els signes que s’utilitzen per a la celebració)

Res més eloqüent, però, per entendre el significat, el contingut i les conseqüències del Baptisme que 
contemplar la celebració que l’Església fa d’aquest sagrament. En els seus trets essencials, representa 
la millor catequesi sobre el tema.

En primer lloc, l’Església comprèn el Baptisme com una celebració: es tracta de prendre consciència d’un 
do i de tenir la capacitat d’agrair-lo. Per això convida la comunitat a reunir-se, acollir i alegrar-se d’allò 
que a la vegada la crea a ella mateixa: la presència de la Trinitat en la història, en l’ara i aquí de cada 
comunitat cristiana arreu del món: “Quan dos o tres vos reuniu en nom meu, jo estic amb vosaltres”; “He 
rebut plena autoritat al cel i a la terra. Anau, doncs, a tots els pobles, i feis-los deixebles meus, batiant-los 
en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que jo us he manat. Jo 
seré sempre amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món” (Mt 28, 16-20).

Per això, l’Església vol que la comunitat reunida per celebrar el baptisme dels seus nous membres en 
primer lloc recordi que és un grup de persones lliures (“Vosaltres heu estat cridats a la llibertat..., perquè 
podeu dir a Déu Abba! Pare!... Crist ens ha alliberat perquè siguem lliures..., no us deixeu sotmetre 
mai més al jou de l’esclavatge!” (Gal 4): el ritu comença preguntant sobre la llibertat dels qui demanen 
el sagrament: “Què demanau a l’Església? Voleu, doncs... Ja sabeu que us comprometeu...?”. Només 
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després pot començar l’acció sacramental. Perquè es tracta d’una acció, no d’una exposició d’idees o de 
propostes teòriques, ni que fos per encoratjar al seguiment. Una acció que vol dir fer alguna cosa plegats, 
amb els membres de la comunitat que rep el candidat al Baptisme, presidits per aquell qui té l’encàrrec 
de presidir aquesta acció, que per això esdevé sacramental: significativa, en tant que realitza allò que 
significa i fa allò que representa.

La comunitat cristiana es construeix entorn de la Paraula. En el moment solemne de la celebració del Bap-
tisme ocupa un lloc decisiu la proclamació de la Paraula de Déu, que obri el cor dels oients a la realitat viva 
de la fe. La pregària que fan tots els presents, juntament amb el qui ha de ser batejat, suposa un moment 
particularment intens d’experiència del Déu que ens estima i es preocupa de nosaltres. 

L’acció sacramental s’articula, després, entorn de tres grans símbols: l’aigua, l’oli i la llum. Explicats per 
la Paraula, a redós de la Paraula, com la seva prolongació més enllà de les paraules, fins a atènyer el cor 
de la Vida de la vida, cada un d’ells orienten en una direcció de significat.

L’aigua recull el doble moment de la mort i de la resurrecció: submergits per ressorgir; davallats al fons 
per retrobar el camí que porta al cel; incorporats a la mort i a la resurrecció del Senyor, per poder viure en 
la seva gràcia: en la força que crida del no-res el ser i treu vida de la mort. És el que Pau ens ha explicat.

La unció amb l’oli, una vella tradició heretada de l’Antiga Aliança, representa la força i el vigor que la 
gràcia del Déu Amor atorga als seus per tal que puguin trobar la fidelitat coherent amb el seu compromís.

Finalment, la llum del ciri pasqual, que ens recondueix al moment de la celebració de la Pasqua del Crist, 
el Dissabte Sant, i que recorda que el cristià ha de ser llum del món i sal de la terra.

kAl final es pot fer una estoneta de pregària entorn de la font baptismal
(fent present de forma especial els seus fills per als quals un dia varen demanar el Baptisme).

k Podem llegir una de les narracions del baptisme del Senyor. 

k Després es pot fer la renovació de les promeses del Baptisme.

k I al final els convidam a fer un gest simbòlic. 
Que s’acostin a la font i diguin el nom dels seus pares i padrins, 
la parròquia on foren batiats i el dia, també poden dir el nom del capellà que els batià. 
Després mullen la mà en aigua beneïda i es fan sobre el rostre el signe de la creu. 
Mentre el prevere o un catequista diu la frase següent: N, ets el meu fill/la meva filla estimat/da.

k És molt important crear un clima de pregària i de silenci. 
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