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EL SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ (3) 

 
La setmana passada vam exposar uns quants exemples de la presència i 

l’acció de l’Esperit en l’Antic Testament. Dèiem que la promesa de la 

vinguda de l’Esperit es troba anunciada i preparada al llarg de l’Antic 

Testament. I aquesta promesa es compleix totalment en el Nou Testament.  
 

L’Esperit Sant es farà present en “la plenitud del temps”: L’àngel del 

Senyor, ens explica l’evangelista Lluc, anuncia a la Mare de Déu que 
l’Esperit Sant davallarà sobre ella i la cobrirà amb la seva ombra i que el qui 

naixerà serà sant i l’anomenaran fill de Déu. Més tard, l’Esperit Sant davalla 

sobre Jesús el dia del seu baptisme en el riu Jordà: “L’Esperit Sant baixà 
cap a ell en forma visible, com un colom”.  A la sinagoga de Natzaret Jesús 

s’aixeca a llegir aquest passatge del profeta Isaïes: “L’Esperit del Senyor 

reposa sobre meu perquè ell m’ha ungit”. Després de plegar el volum, Jesús 

dirigint-se als presents digué: “Avui es compleix aquesta escriptura que 
acabeu d’escoltar”. Per tant, sobre ell, sobre el Messies, es posarà l’Esperit 

del Senyor. 

  
Abans de la seva mort en creu, Jesús anuncia als seus deixebles la vinguda 

de l’Esperit Sant, el “Consolador”, que té la missió de donar testimoni del 

Crist i assistir els creients, ensenyant-los i guiant-los fins a la Veritat 
completa. L’Esperit Sant, sobretot, és fruit de la Pasqua de Crist: “Llavors 

alenà damunt d’ells i els digué: Rebeu l’Esperit Sant”. I el dia de la 

Pentecosta, la Pasqua del Crist es completa amb l’efusió de l’Esperit Sant: 

Jesucrist glorificat infon l’Esperit amb abundància. Plens de l’Esperit, els 
apòstols comencen a proclamar les meravelles de Déu. L’Esperit Sant 

renova interiorment els Apòstols, revestint-los d’una força que els fa valents 

per anunciar sense por la resurrecció de Crist: “Nosaltres no podem deixar 
de contar -diran els apòstols- el que hem vist i sentit”.  L’Esperit Sant 

acompanya la missió dels apòstols. Qui creu, rep el do de l’Esperit Sant. A 

casa del centurió Corneli, ens explica el llibre dels Fets dels Apòstols, es 
produeix la vinguda de l’Esperit sobre els pagans: “Mentre Pere parlava, 

l’Esperit Sant vingué sobre tots els qui escoltaven la seva predicació. Els 

creients d’origen jueu van quedar molt sorpresos en veure que el do de 

l’Esperit Sant era abocat fins i tot sobre els pagans”.  I, al final de l’evangeli 
de Mateu, Jesús ressuscitat diu als deixebles: “Aneu, doncs, a tots els 

pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i 

de l’Esperit Sant”.   
 

Aquest mateix Esperit Sant és el que davalla sobre els qui reben el 

sagrament de la Confirmació. Així ho expressa el Bisbe en la pregària de la 

imposició de les mans en el ritu de la Confirmació: “Demanem a Déu Pare 
totpoderós que faci davallar l’Esperit Sant damunt d’aquests que 

prengué per fills seus... Infoneu-los l’Esperit Sant Defensor: doneu-

los l’esperit de saviesa i d’intel·ligència”, l’esperit de consell i de 



fortalesa, l’esperit de ciència i de pietat i ompliu-los de l’esperit del 

vostre sant temor”.   

 
L’Esperit Sant rep, en el Nou Testament, diversos noms: Esperit Paràclit 

(consolador, advocat), Esperit de veritat, Esperit de Crist (del Senyor, de 

Déu) Esperit de la glòria, Esperit de la promesa, Esperit d’adopció. Tot 
d’expressions per a significar una mateixa realitat: el que a partir del s. IV 

se’n dirà també la tercera persona de la Santíssima Trinitat. 

El mossèn 

 

AGENDA 
 

INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 5: en acció de gràcies 

pels cinquanta anys de vida d’uns esposos; diumenge, dia 6: pel 

poble de Viladrau; dijous, dia 10: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dissabte, dia 12: pels difunts de la familia Serra 
Muntal; diumenge, dia 13: per Miquel Arumí i Riera, difunt.  

 

INFORMACIONS 
 

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: dissabte, dia 5, d’un 

quart de set a un quart de vuit del vespre, a la rectoria, farem la 

sessió de formació cristiana per a adults. Tothom hi és convidat.    
 

MES DE MARIA: Tornem a anunciar que els dies feiners, després del 

rés del sant Rosari i durant el mes de maig, es farà el mes de Maria. 

En el full diocesà d’avui, com podreu veure, es publiquen les 
invocacions pròpies i tradicionals del mes de Maria i l’oració atribuïda 

a Sant Bernat.  

 

LA VERGE DE L’EROLA A LA PARRÒQUIA: Des del proper dissabte 

dia 12 de maig i fins el dia de l’aplec de la Verge de l’Erola, la imatge 
de la Verge s’estarà a l’església parroquial. És una iniciativa pensada, 

sobretot, de cara als viladrauencs que, per raó d’edat o estat de 

salut, no poden anar a l’ermita de l’Erola. D’aquesta manera, per uns 

dies, la imatge estarà més a prop, es podrà venir a l’església a 
visitar-la i a presentar a la Mare de Déu les nostres pregàries. Per 

ajudar a la pregària, es farà un full en el qual hi haurà el que en 

podem dir “La visita espiritual a la Verge de l’Erola”. Seran cinc 

invocacions  a la Verge de l’Erola i a cada invocació s’hi podrà resar 
una avemaria i un glòria. L’hora d’arribada a la parròquia serà a les 

11 del matí, del dissabte dia 12 de maig. Estaria bé que tots els 

qui pugueu vinguéssiu a la parròquia aquesta hora a rebre la imatge 

de la Mare de Déu. Li farem un acte senzill de benvinguda. Per 

endavant donem les gràcies als qui han acceptat aquesta iniciativa de 
portar la Verge de l’Erola a la parròquia i es preocuparan d’anar a 

buscar la imatge i de tornar-la. Tant de bo que això esdevingués un 

costum de cada any.  


