SECRETARIAT INTERDIOCESÀ DE CATEQUESI DE CATALUNYA I LES ILLES BALEARS

SIC

GUIA DELS MÒDULS CATEQUÈTICS
A PARTIR DEL CATECISME «TESTIMONIS DEL SENYOR»

Mòdul: «On ets?»
PREPAREM LES SESSIONS: SAGRAMENT DEL BAPTISME

§ Comprendre el tema (GUIA BÀSICA):
Allò més important d’aquest tema és:
1. El Baptisme és el primer dels set sagraments.
2. Pel Baptisme entrem a l’Església i la comunitat transmet la fe
rebuda.
3. Pel Baptisme Crist ens allibera del pecat i de la mort.
Aprofitar el recurs de la doble pàgina dels sagraments (TdS pp. 172173), la foto del relleu de la pica baptismal de la pàgina 174 i la cita
bíblica de la mateixa pàgina per introduir el tema.
§ Objectius:
1. Agrair i manifestar l’alegria d’haver estat salvats pel Crist i formar
part de l’Església pel baptisme.
2. Demanar la gràcia de viure sempre com a fills de Déu.
3. Manifestar el desig de viure sempre units a l’Església, de la que
en som pedres vives.
§ Continguts:
• Significat dels símbols i gestos del ritual del baptisme.
• Els efectes del baptisme.
• Sentit eclesial de la nostra fe baptismal
• La salvació dels no batejats...

§ Què és ser cristià?
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• El significat del nom rebut en el baptisme.
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§ Aprofundiment i formació del/la catequista:
• Catecisme de l’Església catòlica (1212-1284)
• Compendi del catecisme (251-264)
• Youcat (193-202)
• Ritual del baptisme d’infants i Ritual de la Iniciació Cristiana
d’Adults.
• Papa Francesc, Evangelii gaudium (166-167)
§ 10-12 ANYS:
• Els destinataris:
P Necessiten estar actius.
P Necessiten símbols que els ajudin a fer abstracció.
P Els agrada sentir-se membres implicats d’un col·lectiu
(comunitat)
• Idees principals a comunicar:
P El baptisme ens allibera del pecat original i ens dóna
una vida nova.
P El baptisme ens fa fills de Déu i membres vius de l’Església.
P La fe la rebem de Déu per mitjà de l’Església.
• Suggeriments:
P Anar al baptisteri de la parròquia i reconèixer els diferents
elements que es fan servir per celebrar aquest sagrament.
Comprendre el sentit que té el fet que estigui a prop de la porta
de l’església.
PDemanar una foto del dia del seu baptisme i que entrevistin als
pares sobre els motius que els van portar a decidir batejar el seu fill.
PBuscar al llibre de baptismes la inscripció del seu bateig...
PCelebrar la commemoració del baptisme.
§ 12-14 ANYS:
• Els destinataris:
P Valoren molt el grup. Serà oportú que descobreixin que
l’Església és un grup de persones a la qual hi pertanyen pel
do del baptisme.
P Es comencen a plantejar el seu futur. Cal que entenguin que
com a batejats tenim una vocació i una missió.
P Molt important que el rol del catequista sigui el de testimoni
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més que no pas el de model a imitar.
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• Idees principals a comunicar:
P El baptisme no és un simple ritus, sinó un encontre personal
amb el Crist.
P Amb el baptisme en comença la història d’amor entre Déu i
nosaltres.
P Podem girar l’esquena a Déu però Ell no deixarà de pensar
que som meravellosos.
P La Gràcia del baptisme transforma la nostra vida, ens allibera
del pecat i ens fa néixer de nou.
• Suggeriments:
P Buscar informació sobre la vida dels sants dels noms dels
membres del grup.
P Preparar algun símbol o la manera de fer-se presents,
com a grup de catequesi, als batejos que se celebrin
a la parròquia.
P Celebrar la commemoració del baptisme.
P Acabar les sessions pregant amb el Símbol de la fe (credo)
i fent un petó a la pica baptismal.
§ Recursos genèrics que ens poden servir:
• JOCS cooperatius que es poden relacionar:
P STOP (un para i intenta tocar als altres que poden dir «stop»
abans de ser atrapats; no poden tornar a córrer fins que
un altre no els salvi tocant-los o fent allò que es decideixi
prèviament)
P Passar la corrent
P Tallar el fil
P Desfer la pinya
• DINÀMIQUES:
P Siluetes (dibuixar el perfil de cada membre del grup
i escriure-hi a dins trets identitaris positius que mai no ens
diem)
P Vídeos «graciosos» del treball en equip (sentit comunitari)
http://youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A
P Vídeos «èpics» del treball en equip
(caure i tornar-se a aixecar)
https://www.youtube.com/watch?v=PBJK-dnHULE
• ACTIVITATS:
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P Vídeo fòrum «El circ de la Papallona»
P Recerca interior de tots aquells que han apostat per nosaltres
P Narració d’alguna història personal en que la fe en la persona
l’ha transformat i l’ha fet néixer de nou, totalment renovada...
P ...
§ PER TREBALLAR AMB EL QUADERN DE RUTA
Visualitzar el següent vídeo:
https://youtu.be/od2lg1ZC20s
§ El pecat i la gràcia (sessió 1)
Aprofundim el tema amb el catecisme:
P Déu et mira amb ulls d’amor (TdS pp. 60; n. 40-41)
P Déu estén la mà a la humanitat (TdS pp. 62)
P Per què Déu permet el mal? (TdS pp. 62)(escopir-li a la cara al
mateix Déu)
P Déu ens estima malgrat el nostre pecat (TdS pp. 66; n. 16)
P Déu respecta la nostra llibertat, fem el que fem, fins i tot quan
l’ofenem o el neguem. (TdS pp. 42; n. 15 i 4)
P Déu es revela als senzills. (TdS pp. 43)
P La mirada de Déu ens interpel·la i volem descobrir quin misteri
s’hi amaga en aquest amor tan incondicional i tan gratuït...
(TdS pp. 44-49; n. 20 i 21)
Possibles activitats:
P Respondre a la pregunta de la pàgina 4 del quadern.
P Intentar comunicar-nos posant-nos esquena amb esquena
P Fer una rotllana mirant tots cap enfora i intentar passar
un missatge d’un costat a l’altre.
P Mirar-nos amb els ulls de Déu: descobrir les coses bones que
tenen els nostres companys/es i escriure-les en un paper per tal
que les descobreixi.
P Representar fent teatre el relat de la creació i el pecat original.
P Compartir aquelles vivències en què el mal ús de la nostra
llibertat en ha portat a allunyar-nos dels que ens estimen.
§ Una nova identitat: fill! (sessió 2)
Aprofundim el tema amb el catecisme:
P El significat del nom en el Baptisme (TdS p. 177)
P Imprimeix caràcter; quins són els efectes del Baptisme?
(TdS p. 175)
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P I els no-batejats? (TdS p. 176)
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· Possibles activitats:
P Explicar per què els nostres pares ens van posar el nostre nom.
P Buscar el significat del nostre nom.
P Aprendre la vida dels Sants dels noms dels membres del grup
(es pot buscar algun llibre o pel·lícula si n’hi ha...)
P Explicar com ens sentim si ens diuen d’alguna manera que
no ens agrada.
P Explicar si alguna vegada hem posat un mal nom a algú i fer-nos
conscients del mal que hem pogut causar.
P Reflexionar al voltant de la idea que Déu sempre ens crida
pel nostre nom.
P Pel Baptisme Déu ens anomena Fills seus.
§ Una nova família: l’Església (sessió 3)
· Aprofundim el tema amb el catecisme:
P Pel baptisme formem part d’una nova família: l’Església
(TdS p.150)
P Una comunitat de gent diversa unida per un vincle invisible però
molt fort: l’AMOR (TdS p. 158)
P L’Església ens ajuda a descobrir els dons que hem rebut i a
posar-los al servei dels germans... (TdS p. 153)
· Possibles activitats:
P Busquem un nom que ens identifiqui com a grup.
P Posem les normes i compromisos que cal prendre per formar
part del nostre grup.
P Guarnim i decorem la nostra sala per sentir-nos-la ben nostra...
P Projectem el curs (activitats, sortides, descobertes, celebracions...)
P Descobrim la parròquia i les pedres vives que la formen
(persones que col·laboren en els diversos serveis) Ens poden
donar testimoni i respondre a les preguntes...
P Què podem fer nosaltres per la parròquia?
P Buscar maneres d’implicar-nos, preparar i participar en les
celebracions del diumenge (lectures, pregàries, ofrenes,
ambientació, música...)
P Una excursió al nostre bisbat per conèixer la organització
diocesana i els serveis...
P Anar a visitar diferents entitats diocesanes d’església (càritas,
mans unides, missions, casa del transeünt, menjadors
socials...)
P Explicar els diferents àmbits en què podem sentir-nos església
local i universal al mateix temps...
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§ La pro-vocació de la fe (sessió 4)
· Aprofundim el tema amb el catecisme:
P És necessari que fem un canvi interior (TdS p. 168)
P Cal que revisem allò que creiem de nosaltres mateixos per tal
de donar-nos l’oportunitat d’esdevenir allò que podem arribar a
ser. (TdS p. 170)
P Hem de fer experiència de morir a l’home vell i néixer a l’home
nou renovat per la Gràcia del Baptisme... (TdS p. 175)
· Possibles activitats:
P Respondre a les preguntes de les pàgines 14 i 16 del quadern.
P HOME VELL - HOME NOU! Fer dues llistes, una amb aquells
aspectes de la nostra personalitat que hem de deixar enrere
(creences limitants, frustracions, situacions que ens bloquegen,
aspectes que creiem que mai no serem capaços de superar...)
i una altra amb aquells punts forts que hem de potenciar per tal
de poder descobrir la millor versió de nosaltres mateixos. Només
si volen la poden compartir amb el grup, si no només ho faran
amb el/la catequista en un clima d’acompanyament personal.
P Compartir el somnis i allò que ens agradaria assolir, allò que ens
faria més feliços i constatar que moltes vegades nosaltres som
els primers a creure que mai no ho podrem aconseguir. Intentar
desmuntar entre tots els membres del grup aquests obstacles
que nosaltres mateixos ens creem.
P Explicar que si afrontem aquestes limitacions ja estem a punt
per: NÉIXER DE NOU
P Explicar que JESÚS és qui fa morir en nosaltres tot allò que
ens limita i ens talla les ales i, amb la seva gràcia, ens fa
ressorgir de l’aigua amb una vida totalment renovada. Morint i
ressuscitant ens va demostrar que l’AMOR transforma
completament la vida i ens allibera dels lligams del pecat i de
la mort!!!
§ Pas de mort a vida (sessió 5)
· Aprofundim el tema amb el catecisme
P Pel baptisme ens submergim en la mort de Crist per Néixer a
la vida nova que Ell ens ha guanyat amb la seva Pasqua
(TdS pp. 124-125ss)
P Si mai no fem el “pas” de fiar-nos d’Ell i ens arrisquem a seguir-lo
superant les nostres pors mai no podrem fer aquesta experiència
transformadora. (TdS p. 144)
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· Possibles activitats:
P Llegir l’evangeli de la passió, mort i resurrecció de Jesús (també
es pot veure la pel·lícula)
P Explicar la vinculació que hi ha entre la Pasqua del Crist i el canvi
de vida que experimenta el batejat quan renuncia (mor) a l’home
vell que era abans per néixer a l’home nou que vol viure com a
Fill de Déu i membre de l’Església.
P Cantar la cançó de la pàgina 18 del quadern i analitzar la lletra.
Buscar la cita 2Tm 2,11 i explicar-ne el sentit.
P Fixar-nos en la imatge de la pàgina 19 del quadern i explicar
què ens suggereix (pot ser tant algú que s’està ofegant com algú
que acaba de descobrir que pot respirar...) Vincular-ho amb
situacions personals en què els membres del grup hagin viscut
situacions on els semblava que no hi havia sortida i després
se n’han pogut sortir. Preguntar-los què els ha fet reflotar
d’aquella situació...
P Cantem la cançó “Néixer de 9” de Kairoi (pàgina 20 del quadern)
P Podem explicar l’exemple vital de la papallona (sembla que
l’oruga mori però en realitat neix a una vida nova plena de
bellesa, nous horitzons i noves oportunitats...)
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§ El testimoniatge de la fe (sessió 6)
· Aprofundim el tema amb el catecisme
P La fe baptismal en empeny a donar-ne testimoni. (TdS p. 221)
P El testimoniatge es transformarà en bona notícia per a altres i en
motiu d’acció de gràcies d’aquells que puguin identificar-se amb
el nostre procés de superació (de mort i resurrecció)
(TdS p. 260 i 262; n. 9)
· Possibles activitats:
P Convidar alguna persona que pugui donar testimoniatge
de conversió als membres del grup. Prendre nota al quadern
i preparar preguntes (pàgina 22)
P Fem un compromís. Preparem entre tots una activitat seguint
els punts de la pàgina 24 de quadern. (la realització d’aquesta
activitat o projecte pot suposar diverses sessions, un bon
suggeriment seria planificar-ne el desenvolupament per
les vacances de final de trimestre...)
P Un cop realitzada l’activitat és molt important celebrar plegats allò
que hem aconseguit, tant si ha sortit com ens pensàvem com si no,
lo important és aprendre de tot allò que anem fent. Podem aprofitar
la pregària de la pàgina 26 del quadern per donar-ne gràcies.
§ COMMEMORACIÓ DEL BAPTISME
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Un cop acabat el mòdul es pot fer la següent celebració:
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RITUS INICIALS:
Cant: Pot ser qualsevol dels cants que hem après i que tenen
al quadern.
SALUTACIÓ
El celebrant: En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.
R. Amen
C. La gràcia i la pau de part de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist,
el Senyor, sigui amb tots vosaltres.
R. I amb el vostre esperit.
El que presideix explica breument el significat de la celebració.
ACTE PENITENCIAL
El celebrant: A l’inici d’aquesta celebració reconeguem junts
les nostres infidelitats a les promeses baptismals.
C. Senyor, que ens has donat el do d’escoltar la teva paraula
per tal que poguéssim viure en la llibertat dels fills de Déu:
Senyor, tingueu pietat.
R. Senyor, tingueu pietat.
C. Crist, que has mort per a que nosaltres no moríssim al pecat
i vencéssim el mal: Crist, tingueu pietat.
R. Crist, tingueu pietat.
C. Senyor, que has ressuscitat per tal que nosaltres rebéssim
una vida nova i poguéssim viure conforme a l’Evangeli:
Senyor, tingueu pietat.
R. Senyor, tingueu pietat.
El celebrant: Que Déu omnipotent i misericordiós, que ens ha fet
el do del baptisme, es compadeixi de nosaltres, perdoni
els nostres pecats i ens dugui a la vida eterna.
R. Amen.
ORACIÓ
El celebrant: Oh, Déu, Pare nostre, que ens has reunit en el record
del nostre baptisme, fes-nos el do d’acollir amb el cor net i dòcil a
la Paraula de vida que ens ha regenerat com a fills teus,
de professar amb constància i sense por la fe que ens ha estat
donada i de caminar sempre sobre el camí dels teus manaments.
Per Crist, Senyor nostre.
R. Amen.
LECTURA DE LA PARAULA DE DÉU
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PRIMERA LECTURA

SIC

Lectura de la primera carta de l’apòstol Sant Pau als cristians
de Corint.
12, 3b-7.12-13
Germans:
Ningú no pot dir: «Jesús és el Senyor» si no el mou l’Esperit Sant.
Els dons són diversos, però l’Esperit és un de sol. Són diversos
els serveis, però el Senyor és un de sol. Els miracles són diversos,
però Déu és un de sol, i és ell qui ho obra tot en tots.
Les manifestacions de l’Esperit que rep cadascú són en bé de tots.
El Crist és com el cos humà, que és un, encara que tingui molts
membres: tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos.
Tots nosaltres, jueus i grecs, esclaus i lliures, hem estat batejats en
un sol Esperit per a formar un sol cos, i tots hem rebut com a
beguda un sol Esperit.
Paraula de Déu.
SALM RESPONSORIAL Sl 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6. (R.:1)
R. El Senyor és el meu pastor, no em manca res.
C. El Senyor és el meu pastor, no em manca res,
em fa descansar en prats deliciosos;
em mena al repòs vora l’aigua,
i allí em retorna; R.
C. Em guia per camins segurs,
per l’amor del seu nom.
Ni quan passo per barrancs tenebrosos
no tinc por de res, R.
C. Perquè us tinc vora meu;
la vostra vara de pastor,
m’asserena i em conforta. R.
C. Davant meu pareu taula vós mateix,
i els enemics ho veuen;
m’heu ungit el cap amb perfums,
ompliu a vessar la meva copa. R.
C. La vostra bondat i el vostre amor
m’acompanyen tota la vida,
i viuré anys i més anys
a la casa del Senyor. R.
EVANGELI
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Lectura de l’Evangeli segons sant Joan. 6, 41-51
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Aleshores els jueus es posaren a murmurar d’ell perquè havia dit:
«Jo sóc el pa que ha baixat del cel», i es preguntaven:
--Aquest, ¿no és Jesús, el fill de Josep? Nosaltres coneixem el
seu pare i la seva mare, ¿i ara diu que ha baixat del cel?
Jesús els digué:
--No murmureu entre vosaltres. Ningú no pot venir a mi si el Pare
que m’ha enviat no l’atreu. I als qui vinguin a mi, jo els ressuscitaré
el darrer dia. En els Profetes hi ha escrit: Tots seran instruïts per
Déu. Tots els qui escolten el Pare i acullen el seu ensenyament
vénen a mi. No és pas que algú hagi vist el Pare: només l’ha vist
el qui ve de Déu; aquest sí que ha vist el Pare. Us ho asseguro:
els qui creuen tenen vida eterna. Jo sóc el pa de vida. Els vostres
pares van menjar el mannà en el desert, però van morir. Aquest, en
canvi, és el pa que baixa del cel perquè el qui en mengi no mori. Jo
sóc el pa viu que ha baixat del cel. Qui menja aquest pa, viurà per
sempre. I el pa que jo donaré és la meva carn per a la vida del món.
Paraula del Senyor.
HOMILIA
PROFESSIÓ DE FE
Els participants es posen davant del celebrant. Els catequistes
encenen les candeles dels participants amb la llum del ciri
pasqual.
El celebrant: Fills estimats, com en el dia del nostre baptisme, avui
Jesús ens convida a creure en Ell i a acollir el pa de la vida eterna
que només Ell ens pot donar. Tots els diumenges nosaltres ens
trobem per celebrar la nostra fe i rebre aquest pa. Ara jo us convido, tot recordant el vostre baptisme, a fer la vostra professió de fe
juntament amb tota la comunitat.
I tots junts continuen dient el símbol dels Apòstols.
En acabar, cada participant s’apropa al celebrant, el qual, imposant-los la mà dreta, diu: Guarda sempre en el teu cor les paraules de la nostra fe.
R. Amen,
Si es considera oportú, i no s’ha fet anteriorment, es pot entregar
el text del credo.
Mentre dura aquest lliurament es pot cantar un cant apropiat.
Seguidament, tots van al baptisteri on veneren la pila baptismal
amb un bes i, prenent l’aigua, fan el senyal de la creu.
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PREGÀRIES
El celebrant: Preguem, germans i germanes, per aquests germans nostres i per cadascú de nosaltres, per tal que amb la gràcia
de Déu professem amb la vida les paraules de la fe. Respondrem
a cada intenció: Ajuda’ns a viure el nostre baptisme.
R. Ajuda’ns a viure el nostre baptisme.
Els participants formulen les intencions de pregària amb aquestes
o altres paraules.
Ensenya’ns, Senyor, a meditar en el nostre cor la teva Paraula i fes
que cada dia la degustem una mica més. Preguem. R. Ajuda’ns a
viure el nostre baptisme.
Que l’Esperit Sant, que coneix el nostre cor, sostingui amb la seva
força la nostra debilitat. Preguem. R. Ajuda’ns a viure el nostre baptisme.
Fes que els nostres cors siguin sempre més sensibles a les necessitats dels nostres germans. Preguem. R. Ajuda’ns a viure el nostre
baptisme.
Ajuda’ns a romandre sempre units a tu, com les sarments al cep,
per poder donar fruits de bones obres. Preguem. R. Ajuda’ns a
viure el nostre baptisme.
Sigues prop dels preveres, els catequistes, els missioners...; i fes
que l’anunci de l’Evangeli susciti nous cristians. Preguem. R. Ajuda’ns a viure el nostre baptisme.
El celebrant: Senyor, fes que ens puguin reconèixer sempre pel
do de la fe i que la sapiguem testimoniar en cada moment de la
nostra vida. Que el teu Esperit ens acompanyi per superar qualsevol mena de dificultat i romandre fidels per tota la vida. Per Crist
Senyor nostre.
R. Amen.
El celebrant: Plens d’alegria, perquè pel baptisme som fills de
Déu, gosem dir:
I tots junts diem el parenostre.
BENEDICCIÓ
El celebrant: Que el Senyor sigui amb vosaltres.
R. I amb el vostre esperit.
C. Déu, Pare Totpoderós, que us va adoptar com a fills fent-vos
renéixer de l’aigua i de l’Esperit Sant, us beneeixi i us faci dignes
del seu amor.
R. Amen.
C. El Fill unigènit de Déu, que va prometre que l’Esperit de la veritat
seria sempre amb nosaltres, us beneeixi i us enforteixi.
R. Amen.
C. L’Esperit Sant, que va encendre en el cor dels seus deixebles
el foc del seu amor, us beneeixi i, congregant-vos en la unitat, us
condueixi al goig del regne etern.
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R. Amen.
C. I que us beneeixi Déu totpoderós, ell que és Pare, Fill i Esperit
Sant.
R. Amen.
C. Glorifiqueu Déu amb la vostra vida. Aneu-vos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.
Es pot entonar un cant apropiat.
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