
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El bateig de Jesús va ser una mica diferent… ell no es va batejar dins d’una església. Tampoc no 

hi havia espelmes. No es va batejar quan era un infant acabat de néixer ni amb pocs mesos, sinó 

que Jesús es va batejar quan ja era gran.  

 No el van acompanyar els seus familiars,...bé, excepte el seu cosí Joan, que va ser qui el va 

batejar.  

 No va tenir padrins que el duguessin en braços, o ...bé, millor dit, sí.. en va tenir un de molt 

especial. 

 Imaginar la vida de Jesús és una manera de pregar. Imagina ara que tu eres allà aquell dia, com 

un espectador, i que vas veure l’escena que expliquem ara. 

 Hola Jesús! Aquesta setmana recordem el teu bateig. 

 Jo… jo no recordo el meu bateig. N’he vist fotografies, hi havia la meva família, sé qui són els 

meus padrins de bateig.  

 A casa, guardem el ciri que es va encendre aquell dia… era un símbol important… era un símbol 

de la llum que tu, Jesús, posaries a la meva vida 

(Adaptació de Mc 1,7-11) 

Joan, que era el cosí de Jesús, tenia aleshores molts seguidors. Molta gent el respectava 

i el coneixia. Per això, molts anaven amb ell. Però un dia, Joan els va dir a tots ells:  

-“Heu de saber que tinc un amic, que arribarà ben aviat, que sí que és important. 

Potser a mi m’admireu, però ni us imagineu com n’és ell d’admirable!” 

Com que Joan es dedicava a batejar la gent al riu, també els digué:  

-“Jo us batejo amb aigua, però ell us batejarà amb l’Esperit Sant”.  

Ells es van quedar molt parats, i pensaven que aquest amic que vindria potser seria un 

rei, o un emperador, o l’home més ric de l’imperi. 

Però un dia va aparèixer Jesús. I Joan els va dir que era ell. No s’ho esperaven, perquè 

semblava molt normal. Aleshores va passar una cosa sorprenent. 

Jesús va entrar al riu perquè Joan el bategés, però quan ho estava fent va ressonar un 

tro, tot i que no hi havia cap tempesta. I des de molt amunt va baixar un colom, mentre 

tots sentien una veu que deia:  

-“Aquest és el meu Fill, al qui estimo molt, el meu preferit”. 
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Aigua, neteja’m bé… 
Quan encerto... i quan m’equivoco… Aigua, neteja’m bé. 
Quan animo... i quan desanimo… Aigua, neteja’m bé. 
Quan em porto bé... i quan no em porto prou bé… Aigua, neteja’m bé. 
Quan estudio... i quan no ho faig prou… Aigua, neteja’m bé. 
Quan faig cas… i quan desobeeixo… Aigua, neteja’m bé. 
Quan ric... i quan ploro… Aigua, neteja’m bé. 
Quan somric... i quan insulto… Aigua, neteja’m bé. 
Quan prego amb tu… o quan m’oblido de tu… Aigua, neteja’m bé. 
 
Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, i 
pels segles dels segles.  Amén! 

 

 
 
 
 
 
 
 

BENEIRÉ EL SENYOR (Worship) 
 
Beneiré el Senyor, amb tot el cor. 
Lloaré el seu sant nom. 
Cantaré una cançó, de tot cor. 
Exaltaré el seu sant nom. 

 
S’aixeca el sol i és un dia nou. 
És temps d’una nova cançó. 
El que hagi de passar, el que jo no puc preveure… 
No m’impedeixi lloar el seu sant nom.  
 
El seu amor mai no tindrà fi. 
És Déu pacient, bondadós Senyor. 
El seu gran nom cantaré per sempre. 
10.000 raons tindré per celebrar. 
 
I quan el meu cor no tingui forces, 
la meva vida arribi a la fi, 
amb l’ànima seguiré lloant-lo 
10.000 anys més i per l’eternitat.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Agraïm, per acabar, la bona feina feta per la 

Nerea Aguirre, la Martina Bach, el Marc Domènech i l’Iñaki Gorostiaga, 

que han posat la veu en off al projecte. 

 Clar que devien quedar admirats!! A mi m’impressiona molt pensar que Déu va ser com un padrí 

molt especial en el bateig de Jesús. Déu era allà, i va dir que l’estimava.  

 Déu ens acompanya també a nosaltres. Ell és també al bateig de cadascun de nosaltres, perquè 

ens estima. Recorda-ho en el proper bateig al que vagis! 

 En el bateig, Déu mateix ens convida a entrar a ser part de la seva església, una gran família, més 

gran encara que la meva! 

 Tot i que segurament ja deu fer anys que et van batejar, pensa ara en totes les coses que, si vols, 

pots viure com a part d’aquesta gran família que és l’església.  

 Hi ha membres d’aquesta família que aprenen a estimar els qui els envolten com Déu ens 

estima… donant-se molt i cada dia pels fills, pels pares, pels néts... 

 N’hi ha que lluiten al costat dels més pobres i oblidats, per la seva dignitat. N’hi ha que cuiden 

els malalts, n’hi ha que defensen els més indefensos…  

 Tu pots viure una vida molt plena també com a part d’aquesta gran família! Ho imagines? 


