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 EL BAPTISME ENS VA FER FILLS ADOPTIUS DE DÉU 
 
El baptisme, diu el Catecisme de l’Església Catòlica, “no purifica solament 

de tots els pecats, també fa del neòfit una “nova criatura” (2Co 5,17), un fill 
adoptiu de Déu (Ga 4,5-7) que ha esdevingut “participant de la naturalesa 

divina” (2Pe 1,4), membre del Crist i cohereu amb ell (Rm 8,17), temple de 
l’Esperit Sant”. 

 
Aquesta idea de renovellament, de regeneració, de vida nova, de filiació 
divina, de nou naixement, lligada al baptisme és una dada important a 

l’hora d’entendre aquest sagrament. En el Nou Testament es parla de 
revestir-se de Crist: “Tots els qui heu estat batejats en Crist, us heu revestit 

de Crist” (Ga 3, 27); de nova creació: “Només compta que som una creació 
nova” (Ga 6,15);  de nou naixement:  “Heu estat engendrats de nou” (1Pe 
1,23); de filiació divina:  “Déu envià el seu Fill… perquè rescatés els qui 

vivien sota la Llei i rebéssim la condició de fills” (Ga 4,4). Tots aquests 
conceptes remeten a la imatge fonamental de la “sepultura en l’aigua”. En 

el baptisme, submergir-nos en l’aigua significa, segons una doble imatge 
que fa servir sant Pau en la carta als Colossencs,  morir a l’“home vell”, és a 
dir, morir a l’antiga vida de pecat; i, sortir de l’aigua, significa revestir-se de 

“l’home nou”, és a dir, significa la nostra resurrecció a la nova vida de 
gràcia comunicada per Crist. Per això, en la reflexió cristiana d’Orient i 

d’Occident es diu que el baptisme és la “Porta de la vida”, el “Signe de la 
vida”, la “Font de la vida”.     
 

En la pregària de benedicció i invocació de Déu sobre l’aigua, es fa 
referència a aquest nou naixement: “Que aquesta aigua rebi de l’Esperit 

Sant la gràcia del vostre Unigènit, perquè l’home, creat a imatge vostra, i 
rentat de l’antic pecat en el sagrament del baptisme, reneixi a la nova vida 
que ve de l’aigua i de Esperit Sant”. I també, aquestes altres paraules que, 

en la celebració del bateig, el mossèn diu abans de la recitació del 
Parenostre: “Aquests infants han nascut de nou pel baptisme, i els diem fills 

de Déu, i ho són”. Els batejats perquè han nascut de Déu, són fills de Déu.     
 
Aquesta transformació dels batejats no és una transformació simbòlica, ni 

una filiació jurídica sinó una transformació radical del nostre ésser: 
“participem de la naturalesa divina”, es llegeix en la segona carta de Pere.  

Aquesta filiació és obra de Crist: així com la ressurrecció significa per a Crist 
un nou naixement, igualment el baptisme també és un nou naixement per 
al cristià. Crist és fill de Déu de ple dret, per naturalesa; nosaltres, els 

batejats, ho som per adopció, és a dir, per gràcia. La filiació adoptiva, 
doncs, no és un mèrit de part nostre, sinó que té el seu origen en la lliure 

iniciativa de Déu.  
 

Aquesta filiació divina dels batejats va portar als Pares de l’Església a 
afirmar la divinització del cristià pel baptisme. El baptisme, ens fa partícips 
de la naturalesa divina i “si a un se’l fa,  pel baptisme, fill de Déu equival a 

divinitzar-lo”, escriurà Sant Atanasi (295-373). Però sense oblidar un matís 



important: Jesucrist posseeix la divinitat per naturalesa; el batejat només 

per gràcia.  
 

Ser fill adoptiu de Déu, ser fill de Déu per gràcia de Déu, comporta unes 
exigències ètiques, un comportament que ha de ser conforme al voler de 
Déu. Ser fills de adoptius de Déu ens capacita per a viure en Crist. I viure 

en Crist és portar una vida moralment irreprotxable: arrancar-se cada 
vegada més de l’esclavitud del pecat (que és mort) i créixer en la vida per a 

Déu (que és resurrecció).  
 
Quan els batejats,  en la celebració del baptisme, reben de mans dels 

padrins la llum del ciri pasqual el celebrant diu unes paraules que expressen 
molt bé el compromís que els nous batejats han d’assumir: “Heu esdevingut 

llum en Crist. Camineu com a fills de la llum, perquè, perseverants en la fe, 
pugueu anar a l’encontre del Senyor quan torni amb tots els sants de la cort 
celestial”. 

 
Pel baptisme esdevenim fills adoptius de Déu; d’aquí en neix un deure: 

viure com a fills de la llum. El seguiment de Crist, és una exigència del 
baptisme. El bisbe i escriptor nascut a Antioquia, Teodor de Mopsuèstia 

(350-428), Pare de l’Església, ho deia així: “Hem de viure conforme als 
costums que s’ajusten a la nostra condició de membres de nostre Senyor 
Jesucrist”.    

 
El mossèn 

____________________________________________________________ 

 
 

AGENDA 
 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 24: per Francesc Llorà i Llosada, 
difunt; dissabte, dia 26: per Matías Gonzélez Cifuentes i Josefa 

Olivares i Martínez, difunts; diumenge, dia 27: pel poble de Viladrau.   
 
INFORMACIONS 

 
COL·LECTA CAMPANYA CONTRA LA FAM: es van recollir 746 euros 

amb 40 cèntims, i aquest import ja s’ha lliurat als organitzadors de la 
campanya, a Mans Unides.  
 

DONATIUS PER A LES VITRINES: els podeu dipositar a la caixeta que hi ha a 
l’església, entrant a mà dreta, i en la qual hi ha un rètol que indica “donatius per a 
les vitrines” o bé directament al compte corrent de la parròquia de Viladrau “La 
Caixa” núm. c/c. 2100 3731 35  2200009611, fent constar que el donatiu és 
per a les vitrines. Els donatius desgraven el 25% de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques. Si voleu el rebut que acrediti el vostre donatiu, demaneu-lo al 
mossèn.  
 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 20,00; 20,00; 10,00; 5,00; 5,00; 
5,00 euros. Moltes gràcies.   

Fins ara s’ha recollit: 1.415,00 euros i hem d’arribar a 11.000,00 euros.   

 


