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EL BAPTISME ENS VA DONAR L’ESPERIT SANT 
 

Un altre dels efectes del baptisme és que és donar-nos l’Esperit Sant. Amb 

el baptisme l’Esperit entra i habita dins nostre com en un temple per tal 

d’animar la nostra vida des de dins de nosaltres mateixos. Des d’aquell 
moment la vida del cristià està sota la llei de l’Esperit, ell ens revelarà els 

misteris de Déu i ens conduirà a la veritat plena. La nostra resposta al do de 

l’Esperit Sant ha de ser viure i obrar segons l’Esperit. 
 

L’Esperit Sant fa que el batejat sigui capaç de creure en Déu, d’esperar en 

Ell i d’estimar-lo per les virtuts teologals (la fe, l’esperança i la caritat).  
 

L’Esperit Sant, sosté, amb els seus dons, la vida cristiana dels batejats i, 

gràcies al seu impuls,  els fa viure i actuar amb docilitat segons la vida de 

Déu Pare, Fill i Esperit Sant. Els set dons de l’Esperit Sant concedits als 
batejats són: saviesa, enteniment, consell, fortalesa, ciència, pietat i temor 

de Déu. Aquests dons, diu el Catecisme de l’Església Catòlica, completen i 

perfeccionen les virtuts d’aquells que els reben. 
 

L’Esperit Sant treballa el cor i la vida dels batejats i els va perfeccionant. 

Cal, doncs, que els batejats fem fructificar l’impuls que rebem de l’Esperit 
Sant en fruits de l’Esperit Sant.  La Tradició de l’Església, inspirant-se en la 

carta de sant Pau als Gàlates, parla  dotze fruits: caritat, goig, pau, 

paciència, longanimitat, bondat, benignitat, mansuetud, fidelitat, modèstia, 

continència i castedat.  Aquestes dues llistes de dons i de fruits de l’Esperit 
Sant fan veure que la vida del batejat és sobretot una gràcia de Déu. Sense 

l’ajuda de la gràcia de Déu, no podem donar fruit.    

 
Sant Pau té una frase en la qual expressa perfectament aquesta unió entre 

rebre l’Esperit Sant i viure segons l’Esperit: “Si vivim gràcies a l’Esperit, 

comportem-nos d’acord amb l’Esperit”. El bisbe i escriptor Teodor de 

Mopsuèstia (350-428), expressa aquest lligam entre rebre l’Esperit i viure 
segons l’Esperit, d’aquesta manera: “Als qui han rebut l’Esperit Sant i han 

d’esperar la immortalitat els convé viure per l’Esperit, conformar-se a 

l’Esperit i tenir una consciència que respongui a la noblesa de ser del 
nombre dels qui governa l’Esperit Sant”. Per tant, cal que els batejats ens 

deixem modelar i renovar contínuament per l’Esperit Sant i ens anem 

configurant cada vegada més a la imatge de Crist.  
 

La força que l’Esperit dóna al batejat, el paper actiu que té en la vida dels 

cristians, és subratllada sovint i de diverses maneres en els textos dels 

pensadors cristians antics i moderns. L’Esperit Sant no sols assenyala la 
norma de conducta sinó que ajuda a complir-la; l’Esperit ajuda el batejat a 

mantenir encesa la flama de la fe. Sant Ciril de Jesuralem (315-386), bisbe 



de Jerusalem i doctor de l’Església, diu que l’Esperit “vingué a salvar, a 

curar, ensenyar, advertir, enfortir, consolar i il·luminar la intel·ligència”.  

 
El baptisme, doncs, ens ha donat l’Esperit Sant perquè aprenguem a viure 

en l’Esperit: “Si us deixeu guiar per l’Esperit, diu sant Pau en la carta als 

Gàlates, no esteu sota la Llei”, i a la carta als Romans diu: “Si per l’Esperit 
feu morir les obres terrenals, viureu. Tots els qui són guiats per l’Esperit de 

Déu són fills de Déu”.  

 

El mossèn 

 
AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES DEL MES DE MARÇ: dijous, dia 3: per 
Francesc Llorà i Llosada, difunt; dissabte, dia 5: per les intencions 

d’un feligrés; diumenge, dia 6: pel poble de Viladrau.  

 

INFORMACIONS  
 

PUNT DE LLIBRE DE SANT SEBASTIÀ: A l’entrada de l’església, a sobre 

una taula, hi ha encara força punts de llibre amb la fotografia de la clau de 
volta on hi ha representat sant Sebastià. Podeu agafar-los lliurement i, de 

passada, llegir el petit resum que conté sobre la vida de sant Sebastià. A 

hores d’ara, i segurament el podrem repartir a començament del mes 
d’abril, ja s’està preparant el punt de llibre amb la fotografia de la clau de la 

volta on hi ha representat sant Francesc d’Assís. Aquests punts de llibre ens 

serviran per a conèixer millor la nostra església i per entendre com 

l’arquitecte la va concebre i, de passada, recordar una mica la vida dels 
sants que els nostres avantpassats van decidir de posar en les claus de 

volta de l’església.      

 
PARRÒQUIA ACOLLIDORA I FAMÍLIES ACOLLIDORES: Tal com ja vam 

anunciar la parròquia de Viladrau serà “parròquia acollidora” amb motiu de 

la Jornada Mundial de la Joventut  que es celebrarà a Madrid del 16 al 21 

d’agost. Dies abans, de l’11 al 15 d’agost, quatre mil joves d’arreu del món 
“aterraran” al bisbat de Vic. Cal acollir-los. Per això es necessiten “famílies 

acollidores”. Algunes famílies de Viladrau ja s’han ofert gentilment. 

Convindria que algunes famílies més també s’oferissin. Es tracta de  
proporcionar a aquests joves, dos a cada família, un lloc per dormir i donar-

los esmorzar, la resta del dia la passen fora de les famílies que els han 

acollit. A Viladrau ens vindrà, segons els organitzadors, un autocar amb 50 
o 55 joves.  

 

LES VITRINES: Amb el que ja s’ha fet, en el baptisteri, fins el moment 

present, ja es pot veure com seran  les vitrines on exposarem i guardarem 
els objectes litúrgics d’orfebreria que té la parròquia de sant Martí de 

Viladrau. Cal que tinguem en compte que hem de recollir 11.000,00 euros, 

que es la part que haurà de pagar la parròquia. En la mida que pugueu, 
doncs, feu algun donatiu, per petit que sigui. Recordeu que 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.  


