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El BAPTISME ENS VA PERDONAR ELS PECATS 
 
El Catecisme de l’Església Catòlica recorda que els dos efectes principals del 

baptisme són la purificació dels pecats i el nou naixement en l’Esperit Sant, 

simbolitzats en la immersió en l’aigua, que evoca la mort al pecat, però 
també la regeneració i el renovellament. El perdó dels pecats és un aspecte 

essencial del baptisme. Vegem-ho en alguns textos del Nou Testament:  

“Convertiu-vos, i que cadascú es faci batejar en el nom  de Jesús, el 
Messies, per obtenir el perdó dels pecats, i així rebreu el do de l’Esperit 

Sant” (Ac 2,38); “Aixeca’t, rep el baptisme i queda net dels teus pecats” (Ac 

22,16); “Ara heu estat rentats, heu estat santificats i heu estat fets justos 
en el nom de Jesucrist, el Senyor” (1Co 6, 11).  

 

Batejar significa “immergir”, “submergir”. Per la immersió en l’aigua el 

batejat és sepultat juntament amb el Crist, mor amb Crist,  i això implica i 
garateix que ressuscitarà amb Crist, resurrecció simbolitzada en la sortida 

de les aigües baptismals: “Pel baptisme heu estat sepultats amb Crist, i 

amb ell també heu ressuscitat” (Col 2,12). En el baptisme, doncs, se 
celebra i es realitza el misteri pasqual: passem de la mort del pecat a la 

vida, som sepultats en Crist en la mort per tal que, així com el Crist va 

ressuscitar d’entre els morts, també nosaltres portem una vida nova.  
 

Els Pares de l’Església en les seves catequesis sobre el baptisme, presenten 

el baptisme com la rememoració de la passió, la mort i la resurecció de 

Jesús, i alhora, la seva imitació simbòlica. La immersió del batejat és 
presentada com a “sepultura en l’aigua”, símbol de la mort de Crist, i la 

sortida de l’aigua baptismal com a símbol de la seva resurrecció. 

 
Del fet d’estar batejats se’n deriven unes conseqüències per a la nostra 

conducta de cristians, conseqüències que sant Pau expressa així: “Hem 

mort i hem estat sepultats en Crist, perquè així com Crist, per l’acció 

poderosa del Pare, va ressuscitar d’entre els morts, també nosaltres 
emprenguem una vida nova” (Rm 6,4), “Tingueu-vos per morts al pecat, 

però vius per a Déu en Jesucrist” (Rm 6, 11). I aquesta vida nova, mentre 

estiguem en aquest món, consisteix en arrancar-se cada vegada de 
l’esclavitud i del pecat (que és mort) i créixer en la vida per a Déu (que és 

resurrecció).  

 
Dir que el baptisme perdona els pecats és recordar tot el que sant Pau ens 

explica sobre el pecat original en la carta als Romans, quan contraposa  

Adam i Crist: “Per obra d’un sol home (Adam) va entrar el pecat en el món, 

i amb el pecat hi entrà també la mort; així la mort s’ha estès a tots els 
homes, ja que tots han pecat. (...) Però el do no té comparació amb la falta, 

perquè, si tants han mort per la falta d’un de sol (Adam), molt més 

abundosament s’ha estès sobre tots la gràcia de Déu i el do de la gràcia que 
ve per un sol home, Jesucrist. (...) on abundà el pecat, sobreabundà la 

gràcia” (Rm 5,12s). A més, el baptisme perdona tots els pecats personals. 



Per a subratllar que el baptsime esborra tots els pecats, el Pares de 

l’Església fan servir imatges suggerents: “Així com en caure una petita 

guspira en l’oceà immens s’apagaria immediatament i desapareixeria 
engolida en la massa de les aigües, així també tota la maldat humana, quan 

cau en la piscina on corren les aigües consagrades, s’ofega i desapareix més 

ràpidament i fàciment que aquella guspira” (sant Joan Crisòstom, 345-407).  
 

Si bategem els infants no és pas perquè tinguin pecats personals, sinó 

perquè, com tota persona, participen del pecat d’Adam, del pecat original: 

els infants “han nascut amb una naturalesa humana caiguda i tacada pel 
pecat original i tenen, també ells, necessitat del nou naixement en el 

baptisme”, diu el Catecisme. “Bategem els nens -escrivia sant Joan 

Crisòstom- encara que no tinguin pecat, per tal que els sigui afegida la 
santificació, la justícia, la filiació, la qualitat de germans i de membres de 

Crist, per tal que siguin l’estança de l’Esperit Sant”.  

 
Tot i el perdó dels pecats, en el batejat, en nosaltres, continuen existint 

algunes conseqüències temporals del pecat (el sofriment, la malaltia i la 

mort) i també la inclinació al pecat. Sant Pau era conscient que malgrat la 

transformació radical que produeix en nosaltres el baptisme encara haurem 
de lluitar molt perquè “l’home vell” pot renéixer en nosaltres: “Hem mort a 

allò que ens tenia presoners” (Rm 7, 6), “Hem estat salvats, però només en 

esperança” (Rm 8,24) “Despulleu-vos, doncs, de les obres de la fosca i 
revestiu-vos de l’armadura de la llum... revestiu-vos de Jesucrist, el 

Senyor” (Rm 13, 12.14) . El baptisme, doncs, és morir a tot pecat, però, 

alhora, lluitar contra tot pecat. 
 

El mossèn 

____________________________________________________________ 
AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 17 de febrer, per un difunt; dissabte, dia 19: per 
Francesc Llorà i Llosada, difunt; diumenge, dia 20: per Florenci Busquets i Burniol, 
difunt. 
 
INFORMACIONS 

 
SANT MARTÍ DE VILADRAU, PARRÒQUIA D’ACOLLIDA: Amb motiu de la 
Jornada Mundial de la Joventut, que es celebrarà a Madrid del 16 al 21 d’agost 
d’aquest any, el bisbat de Vic acollirà 4.000 joves d’arreu del món, que estaran de 
l’11 al 15 d’agost entre nosaltres abans d’anar cap a Madrid. Una cinquantena 
d’aquests joves els acollirem a Viladrau, gràcies a l’oferiment que heu fet algunes 
famílies d’acceptar-los a casa vostra durant quatre nits i donar-los lloc per a dormir 
i l’esmorzar. Viladrau, doncs, serà parròquia acollidora i, alhora, algunes famílies de 

la població seran “Famílies acollidores”. N’hem d’estar contents i estar disposats a 
aprofitar aquesta gran oportunitat de conèixer joves cristians d’altres nacionalitats i 
poder conviure amb ells uns dies.  
 
EL SEU FUTUR, A LES NOSTRES MANS. Aquest és el lema de la campanya de 
Mans Unides d’enguany amb l’objectiu de reduït la mortalitat infantil, evitar que 
emmalalteixin i morin els nens menors de cinc anys. Avui farem la col·lecta amb la 
intenció de contribuir a assolir aquest objectiu. 
   

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 20,00; 10,00; 500,00 euros. Moltes gràcies.   


