
Algunes preguntes i algunes respostes 
 

Per què batejar el meu fill o filla? 

Pel Sagrament del Baptisme el teu fill o filla rebrà de forma misteriosa l’Esperit Sant. 

L’Esperit de Déu l’acompanyarà en el seu interior durant tota la vida: fent-lo créixer en l’amor, donant-li consells, 

perdonant-lo, guiant-lo, renovant-lo sempre! 

Batejar el teu fill o filla és unir-lo a Jesús, al Fill de Déu fet home: unir-lo íntimament a la vida, mort i Resurrecció 

de Jesús. 

El Baptisme el farà ser un Fill de Déu, un cristià o cristiana, un membre de l’Església Catòlica. 

Per què el meu fill o filla ha de rebre la Primera Comunió? 

Jesús va voler quedar-se en el món a través del Pa i del Vi que en la celebració de la Missa esdevenen el seu Cos i la seva Sang. 

Fer la Primera Comunió és menjar per primera vegada el Cos de Crist i a partir del dia de la Primera Comunió el teu fill o filla podrà rebre el Cos de Crist cada 

vegada que assisteixi a una Missa en qualsevulla Església Catòlica del món. 

Jesús va dir: “Jo sóc el Pa viu baixat del cel” i “qui mengi aquest Pa viurà per sempre”, és a dir: té vida eterna. Per tant, menjar el Cos de Crist és tenir Vida 

eterna. 

La Catequesi de Primera Comunió prepara als infants per a rebre el Cos de Crist, els ajuda a comprendre les veritats de la fe cristiana, els ensenya a pregar i a 

relacionar-se amb Déu. 

Per què el Baptisme és una decisió que han de prendre els pares? 

Perquè els pares són els qui estimen als seus fills i volen el millor per a ells. Voler que l’Esperit de Déu habiti en el cor del teu fill o filla i el faci créixer en la fe 

sempre és un bé. 

La fe és una vivència d’amistat amb Déu, un descobriment progressiu de com Déu es relaciona i parla amb cadascú de nosaltres. 

La fe com a relació d’amistat amb Déu pot començar ja des de petits i a poc a poc l’infant va creixent en aquest Amor. Quan sigui més gran sempre podrà de-

cidir si continuar o no aquesta relació amb Déu. 



Si un infant no és batejat de petit pot batejar-se quan sigui més gran? 

Sí. Quan l’infant sigui un jove o un adult potser es plantejarà de fer-se batejar. La principal raó podrà ser que senti com un buit espiritual en el seu interior 

i necessiti donar sentit a la seva vida amb la fe en Déu i en la Vida eterna. 

Quan un jove o adult demanen el Baptisme cal que facin un procés anomenat “Catecumenat” en el qual un cristià adult l’ajudarà a discernir a fer aquest 

pas: esdevenir cristià o cristiana. 

El Catecumenat pot durar com a mínim un any ja que l’adult ha d’aprendre els coneixements de la fe cristiana i interioritzar-los de forma progressiva. 

El jove o adult que decideixen fer-se cristians en el moment del Baptisme reben també el Sagrament de la Confirmació i de l’Eucaristia. 

 

Per què la decisió que un infant faci la Primera Comunió l’han de prendre els pares? 

Perquè un infant de 8 o 9 anys no té els coneixements suficients per a prendre aquesta decisió. 

Si l’infant pren la decisió serà només per la influència d’altres amics o amigues de l’Escola que fan o 

no la Primera Comunió. 

Segurament serà en base a motius exteriors que altres companys li poden haver explicat: la festa, 

els vestits, els regals etc... 

Són els pares que han de prendre la decisió que el seu fill a filla sigui educat o no en la fe cristiana i 

sigui iniciat en la pregària, el coneixement de Déu i la vida de la fe. 

 

A on he de demanar el Baptisme? A on haig d’apuntar el meu fill o filla perquè faci la 
Primera Comunió? 

A la teva Parròquia! 

La Parròquia que et pertany és el lloc on has de demanar el Baptisme o el lloc on has d’apuntar el teu fill o filla per tal que faci la Catequesi de Primera 

Comunió. 

Cada carrer de Reus té assignada una Parròquia. Pots consultar en aquesta pàgina Web quina és la Parròquia a la qual pertanys pel fet de viure en un car-

rer o altre (apartat Límits Parroquials).  


