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EL BAPTISME  

ENS VA MARCAR AMB EL SEGELL INESBORRABLE DE CRIST 

 
El Catecisme de l’Església Catòlica afirma que el baptisme segella el 

cristià amb una marca espiritual inesborrable  de la seva pertinença a 

Crist. Aquesta imatge de “l’empremta”  o “marca”  amb sentit religiós 

ja apareix en l’Antic Testament i significa la garantia de la protecció 

divina. En el Nou Testament  la imatge de l’emprenta,  marca o 
segell,  apareix quan es parla del baptisme: “Ell ens ha marcat amb el 

seu segell” (2Co 1,22); “En ell heu cregut i heu estat marcats amb el 

segell de l’Esperit Sant promès” (Ef 1, 13);  “I no entristiu l’Esperit 

Sant de Déu, que us ha marcat amb el seu segell per al dia que sereu 
redimits” (Ef 4,30); “Llavors vaig sentir el nombre dels qui havien 

estat marcats” (Ap 7,4). Sembla que el sentit de l’expressió “marcar 

amb el segell”” o  “la marca divina”  és sobretot un signe d’elecció i 

de pertinença a Déu i a l’Església, garantia de la protecció de Déu i 
manifestació que el baptisme és irrepetible en una mateixa persona.  

 

La paraula “caràcter” es feia servir, en el llenguatge corrent, per a 

significar l’empremta o senyal que deixa l’encuny en una moneda; o 
bé, la marca de ferro roent amb la qual es senyalava un animal per 

indicar-ne la propietat; o bé, la marca que es feia o es donava als 

soldats antigament. Sant Agustí se servirà d’aquesta paraula per a 

parlar del “caràcter baptismal” i subratllar, en contra del parer d’un 

grup que s’havia separat de l’església, que el baptisme no es pot 
repetir. Per “caràcter baptismal”, sant Agustí entén una consagració 

que incorpora el batejat al cos de Crist, que és l’Església, i li 

imprimeix una marca inesborrable (“caràcter”) que converteix el qui 

estat batejat vàlidament en propietat de Crist. Fins i tot quan el 
batejat cau en el cisma o en l’heretgia, Déu segueix considerant-lo 

com a seu. El “caràcter baptismal” roman en el batejat, encara que la 

resposta fidel del batejat a la gràcia de Déu desaparegui.  

 
Va ser a l’edat mitjana quan es va començar a definir el “caràcter” 

com una marca espiritual inesborrable impresa en l’ànima pel 

sagrament del baptisme i es va insistir en què el baptisme no pot ser 

reiterat. D’altra banda, no sols es considera el “caràcter” com un 

senyal distintiu del cristià enfront del qui no ho és, sinó també com 
un signe de distinció i un símbol de la dignitat del cristià.  

 

La imatge del “segell” suggereix, diu un autor dels nostres dies, la 

idea que en el baptisme la fe queda autentificada, confirmada, com 
un document en el qual hi hagués la signatura de l’Església i de les 

tres persones de la Santíssima Trinitat. Els Pares de l’Església diuen 



que, gràcies al baptisme, la fe rep com un complement: “La nostra fe, 

que fins ara era una fe despullada, rep, gracies al segell del 

baptisme, una espècie de vestidura” (Tertul·lià, 150/60-220), “La fe 

rep del baptisme la seva perfecció” (sant Basili, 329-379)  
 

El segell baptismal –diu el Catecisme de l’Església Catòlica- “capacita 

i compromet els cristians a servir Déu en una participació viva en la 

santa litúrgia de l’Església i a exercir el seu sacerdoci baptismal pel 
testimoniatge d’una vida santa i d’una caritat eficaç”. “El baptisme, 

en efecte, –dirà sant Ireneu de Lió (130-208)- és el segell de la vida 

eterna”. I  “el fidel que hagi conservat el segell fins al final –subratlla 

el Catecisme de l’Església Catòlica-, és a dir, que s’hagi mantingut 
fidel a les exigències del seu baptisme, se’n podrà anar marcat amb 

el senyal de la fe, amb la fe del seu baptisme, en l’espera  de la visió 

benaurada de Déu i en l’esperança de la resurrecció”.        

 
 El  mossèn   

 

 
AGENDA 

 
INTENCIONS DE MISSES MES DE MARÇ: dijous, dia 31: pels difunts de la 
parròquia.  MES D’ABRIL: dissabte, dia  2: per Marià Bigas, difunt; diumenge, 
dia 3: pel poble de Viladrau.   

 
VIA CRUCIS: cada divendres de Quaresma, a 2/4 de 8 del vespre es fa el via crucis. 
Abans hi ha el rés del sant Rosari i es distribueix la comunió. 

 
DIA D’ABSTINÈNCIA: Tots els divendres de Quaresma. 
 

INFORMACIONS 
 
DEFUNCIÓ: Dimecres, dia 23 de març del 2011, a la tarda, a l’església parroquial, es 

va celebrar la missa exequial per Joan Arxé i Mitjavila, de 78 anys d’edat, casat. Va 
morir sobtadament al camí del Pujol de Muntanya, el dia abans. Doneu-li, Senyor, el 
repòs etern.   

 
COL·LECTES DE LES MISSES EXEQUIALS: En les misses exequials per Josefa 
Llorà i Llosada, per  Carme Serra i Muntal i per Joan Arxé i Mitjavila, es van 

recollir: 126,53 euros, 172,53 euros 142,79 euros, respectivament. Com fem sempre, 
dividim aquestes quantitats en tres parts iguals i les destinem a aquests fins: una part 
a Càritas i Mans Unides, a parts iguals; una altra part a celebrar misses pels difunts de 

la parròquia de Sant Martí de Viladrau; i, una altra part, a subvenir les despeses 
pròpies del funcionament de la parròquia. 
 

COL·LECTA DEL DIA DEL SEMINARI (20-4-11): Es van recollir 727,39 euros, 
que ja s’han portat al seu destinatari.  
 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES:  100,00, 10,00 euros. Fins el dia 
d’avui s’han  recollit: 2.030,00 euros. Moltes gràcies. 


