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EL SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ (4) 

 
Ens costa relativament poc d’imaginar-nos Déu com a Pare i Jesús com a Fill 

de Déu, però, en canvi ens costa molt més imaginar-nos l’Esperit Sant. Per 

això els autors de les Sagrades Escriptures utilitzen una colla de símbols per 

a representar l’Esperit Sant. Com diu el Catecisme de l’Església Catòlica, 
“pel fet de ser corporal i espiritual, l’home expressa i percep les realitats 

espirituals a través dels símbols i signes materials”.  El símbol de l’Esperit 

Sant més conegut és el del colom, però també hi ha els símbols del foc, del 
vent, de l’aigua viva, de la unció amb l’oli, del núvol, de la imposició de les 

mans...  

 
Comentarem breument algun d’aquests símbols. El colom: A la fi del diluvi, 

símbol del baptisme, el colom que Noè va deixar anar va tornar amb un 

branquilló tendre d’olivera al bec, senyal que la terra tornava a ser 

habitable. Quan Jesús surt de l’aigua del riu Jordà, el dia del seu baptisme, 
l’Esperit Sant baixa damunt d’ell en forma de colom i s’hi atura. El símbol 

del colom és tradicional en l’iconografia cristiana per a representar l’Esperit 

Sant.  
 

El foc: Al matí de la Pentecosta l’Esperit Sant davalla sobre els deixebles 

reunits: “se’ls van aparèixer unes llengües com de foc” i tots va quedar 
plens de l’Esperit Sant”. Elies per la seva pregària atreu el foc del cel sobre 

el sacrifici de la muntanya del Carmel, figura del foc de l’Esperit Sant que 

transforma el que toca. Joan Baptista anuncia Crist com “el qui batejarà 

amb l’Esperit Sant i amb foc”.  
 

El vent: símbol de l’Esperit que mou i condueix els homes. Condueix Jesús 

al desert; envia els deixebles; mou David, Simeó; mou a parlar,  a predicar.   
 

El núvol i la llum: són inseparables en les manifestacions de l’Esperit Sant. El 
núvol, de vegades obscur, de vegades lluminós, revela el Déu vivent i salvador. 

Pensem en Moisès en el Sinaí; la travessa pel desert del poble d’Israel; Salomó 
en la dedicació del temple. L’Esperit davalla sobre la Verge i la protegeix amb la 
“seva ombra” perquè concebi i infanti Jesús. En la transfiguració, l’Esperit es 

presenta en forma de núvol que cobreix amb la seva ombra Jesús; el núvol 
oculta Jesús als ulls dels deixebles el dia de l’Ascensió. 
 

Imposició de les mans: Jesús guaria malalts i beneïa els nens, imposant-los 
les mans. En nom seu, els apòstols van fer el mateix. Els apòstols, amb la 
imposició de les mans, van comunicar l’Esperit Sant.   
 

Per tant, a la pregunta, qui és l’Esperit Sant? no podem respondre “un colom”, 

“foc”, “vent”, “un núvol”, etc. sinó que hem de dir que aquests símbols 
serveixen als autors de la Bíblia per a parlar de l’Esperit Sant de manera 



aproximativa.  L’Esperit Sant i aquests símbols tenen una certa similitud però al 

mateix temps són diversos.            
 

El mossèn    

 

AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 12: pels difunts de la família 

Serra Muntal; diumenge, dia 13: per Miquel Arumí i Riera, difunt; dijous, 
dia 17: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 19: la 
pagesia de Viladrau en acció de gràcies a Sant Isidre; diumenge, dia 20: 

en acció de gràcies. 
 
INFORMACIONS 

 
LA IMATGE DE LA VERGE DE L’EROLA, A LA PARRÒQUIA. Des del dia 12 
de maig, al matí, i fins el dia 26 d’aquest mateix mes de maig, la imatge de la 

Mare de Déu de l’Erola s’estarà a l’església parroquial. Cada dia, a l’hora del rés 
del sant Rosari, quan l’església estigui oberta, tothom pot aprofitar-ho per anar 
a pregar davant la imatge de la Verge. Esperem que sigueu molts els qui, 

aquests dies, en un moment o altre, vingueu a visitar la Verge, a pregar i a 
portar-li flors.   

 
VISITA ESPIRITUAL A LA VERGE  DE L’EROLA: tots els qui vingueu a 
visitar la imatge de la Verge de l’Erola podeu fer servir, si voleu, per a la vostra 

pregària, el text de la visita espiritual a la Verge de l’Erola, unes invocacions 
que hem escrit expressament per tal d’ajudar-nos a pregar. Trobareu exemplars 
d’aquesta pregària a sobre els bancs del davant de l’església i també, avui, a 

dins el full diocesà. 
 
FESTA DE SANT ISIDRE: Com sabeu, dimarts vinent, dia 15 de maig, és la 

festa de Sant Isidre Llaurador, patró de la pagesia. Com cada any, hi ha qui 
s’ha preocupat, pensant en la pagesia de Viladrau, de fer celebrar la missa en 
acció de gràcies al sant. La missa serà el dissabte dia 19 de maig, a 2/4 de 

8 del vespre. En el santoral es recorda que “La catedral de Madrid conserva el 
cos d’aquest fill il·lustre per l’esperit d’oració i la seva generositat en el 
compliment dels seus deures familiars i professionals com a agricultor, al segle 

XI”.    
 
COL·LECTA PER A LES VITRINES: en les dues col·lectes del darrer cap de 

setmana es van recollir  (83,29 + 174) =257,29 euros. També s’han rebut 
altres donatius durant l’abril i aquests primers dies de maig: 5,00; 30,00; 

100,00; 8,31; 100,00. Amb aquests donatius i l’import de  la col·lecta del 
darrer cap de setmana ja només ens falten 1.603,76 euros per acabar de 
pagar-ho tot. El dia 15 de maig farà l’any de la benedicció i inauguració de la 

remodelació del baptisteri i de la instal·lació, en el baptisteri, de les vitrines. 
Anem arribant, doncs, a la recta final per a acabar de pagar-ho tot. Moltíssimes 
gràcies a tots els que hi heu col·laborat.  


