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Criteris orientatius per al baptisme de nens i nenes  
en edat catequètica.  

 
Una de les realitats que estan presents cada vegada més a les nostres parròquies són els casos dels infants que es 
preparen per a rebre la primera comunió i no estan batejats.  Tant al Sr. Bisbe com als delegats de catequesi, del 
servei diocesà per al catecumenat i de litúrgia ens sembla oportú d’oferir aquests criteris en el moment d’acollir 
aquests infants i per a la seva preparació catequètica.  

 
1. En l’Església, els nens i nenes no batejats d’infants o de petits i que es presenten a la catequesi parroquial, ja 

sigui conduïts pels pares o pels tutors, ja sigui espontàniament, pel fet de tenir ús de raó, cal considerar-los com 
a adults. Per tant ja són aptes per concebre i nodrir una fe pròpia,  encara que no se’ls pot tractar com a adults 
en sentit propi (cf. RICA 306). 

2. La seva formació catequètica es recolzarà en la del grup de catequesi parroquial amb els materials indicats des 
de la diòcesi i el Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears (SIC). 

3. Els ritus que caldrà celebrar al llarg del procés catequètic seran els següents: 

a. Ritu d’ingrés al catecumenat (RICA 316-329). 

 Aquest ritu es celebrarà preferentment en el primer trimestre del segon any de catequesi. Suggerim que 
el ritu d’ingrés al catecumenat es doni mitjançant una celebració de la Paraula. En aquesta seria bo que 
hi participessin els altres companys del seu grup i en la mesura possible el conjunt de nens de la 
catequesi amb els seus catequistes. 

 En aquest ritu el nen/a que ingressa al catecumenat ha d’estar acompanyat pels seus pares i padrins.  

 Aquest ritu consta de dos gestos litúrgics fonamentals: la signació i l’entrega dels evangelis. 

b. Entrega del Parenostre i el Credo.  

 Oferim com a possibilitat l’entrega del Parenostre i el Credo als infants catecúmens, ja que creiem que 
és prou adient a la seva formació.  

 Suggerim que aquesta entrega es faci dins de la missa dominical. I, si pot ser, en celebracions distintes. 
Primer el Credo i després el Parenostre. És aquesta també una bona ocasió per a fer aquestes entregues 
als altres nens que formen part de la catequesi, encara que siguin batejats, ho creiem per a la seva 
formació catequètica. Aquests ritus es poden celebrar durant el segon trimestre del segon curs.  

 
c. Ritus penitencials (RICA 334-342). 

 Aquest ritu es celebrarà preferiblement durant la Quaresma que precedeix a la recepció dels sagraments 
de la Iniciació Cristiana. Tal i com diu el RICA, “aquests ritus, en els quals participen els padrins i els 
companys del grup catequètic juntament amb els catecúmens, s’adapten a tots els circumstants, de tal 
manera que constitueixen unes celebracions penitencials ben adequades per als qui no són catecúmens. 
Durant aquestes celebracions, molts infants ja batejats que pertanyen al grup catequètic podran rebre per 
primera vegada el sagrament de la Penitència” (RICA 332). 

Suggerim a tal efecte dues propostes. La primera és la confessió dels nens ja batejats i el ritu penitencial 
en el catecumen; això vol dir la unció amb l’oli dels catecúmens o la imposició de mà. 

La segona proposta és una celebració penitencial de la Paraula per a tots els infants de la catequesi on 
els catecúmens reben particularment els ritus penitencials. Aquesta proposta respon a la possibilitat  que 
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els nens de la catequesi puguin rebre el sagrament de la penitència dins les preparacions immediates a 
rebre el sagrament de l’eucaristia.   

 En cap cas aquests ritus penitencials es poden celebrar durant la missa dominical. 
d. Celebració als sagraments de la iniciació. (RICA 347-368). 

 Quan el nombre de nens i nenes sigui reduït es recomana celebrar el Baptisme dintre de la Missa en què 
els neòfits participen per primera vegada de l’Eucaristia, anomenada Missa de Primera Comunió (cf. 
RICA 344). 

 Quan el nombre de nens i nenes sigui més nombrós, caldrà discernir la conveniència o no de celebrar el 
Baptisme en la Missa en què els neòfits participen per primera vegada de l’Eucaristia, també anomenada 
Missa de Primera Comunió (cf. RICA 344). En el cas de separar el Baptisme de la Primera Comunió, 
d’acord amb el Directori de Pastoral Sacramental dels Bisbes de Catalunya (num. 110), es recomana que 
el Baptisme sigui celebrat en una celebració de la Paraula en un dels diumenges de Pasqua, que és el 
temps que l’Església celebra la resurrecció del Senyor (cf. RICA 343), i després la primera Comunió en el 
diumenge assenyalat per la parròquia o centre de culte amb els companys ja batejats.  

 Cada infant catecumen anirà acompanyat dels padrins que ell mateix hagi escollit i que el sacerdot hagi 
aprovat (cf. RICA 345). 

 Si el Baptisme es celebra dintre de la missa de Primera Comunió, després de l’homilia, comença el ritus 
del Baptisme, que consta de: 

− Benedicció de l’aigua i invocació de Déu sobre l’aigua amb les modificacions indicades (cf. RICA 
389). 

− Professió de fe de la comunitat (cf. RICA 351). 

− Professió de fe dels nens i nenes, amb la renúncia al pecat i al mal, la unció amb l’oli dels 
catecúmens (si no s’ha fet anteriorment) i la professió de fe (cf. RICA 352-355). 

− Ritu del baptisme, acompanyat dels padrins, que posen la mà dreta sobre l’espatlla dreta del qui ha 
de ser batejat (cf. RICA 356). 

− Unció amb el crisma, en el cas que la celebració de la Confirmació es separés del Baptisme (cf. 
RICA 358). 

− Imposició del vestit blanc (cf. RICA 359). 

− Lliurament del ciri encès (cf. RICA 360). 

− Segueix la missa com és costum amb la pregària dels fidels i en el moment de combregar, els 
neòfits s’acosten a fer la seva primera Comunió, i després la resta de nens i nenes. 

 Si es rep el Baptisme en una celebració pròpia un dels diumenges de Pasqua, l’estructura de la celebració és 
la mateixa fins al moment del lliurament del ciri encès, on després es continua amb el rés del Parenostre i la 
benedicció final de l’assemblea. 

4. El lloc propi de la celebració del baptisme  és l’església parroquial, ja que aquesta disposa de pila baptismal 
c.d.c num. 857. Quan hi ha un inconvenient prou greu i amb el permís del Bisbat es pot batejar en un oratori o 
capella.  A l’hora d’inscriure el baptisme, s’ha de fer en la parròquia on pertany la capella de l’escola catòlica 
o centre de culte. 
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5. En cap cas es podrà utilitzar el Ritual de Baptisme d’Infants, ni que es facin oportunes adaptacions, quan 
calgui batejar els nens i nenes de la catequesi d’iniciació cristiana, és a dir, els nens i nenes en edat 
catequètica. Així mateix en cap cas la celebració del baptisme dels nens i nenes en edat catequètica es farà de 
manera oculta o privada. 

Juntament amb aquests criteris teniu la possibilitat d’adquirir el llibre del CPL “Baptisme d’infants en edat 
catequètica”. Tant el Senyor Bisbe com els delegats de litúrgia, catequesi i catecumenat us suggereixen aquest 
material litúrgic, que respon a la necessitat pastoral del baptisme d’infants en edat catequètica.  

 
 
 

Sant Feliu de Llobregat, octubre 2012. 
 

 


