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la CELEBRACIÓ 
del SAGRAMENT de la CONFIRMACIÓ 

 

 
 

Hem arribat al moment de preparar el sagrament de la 

Confirmació que aviat rebran els i les joves del vostre grup. Al 

llarg de tot l’itinerari segur que heu parlat moltes vegades de 

l’Esperit Sant i de què significa ser marcats per l’Esperit en la 

Confirmació,  però estaria bé que poguéssiu treballar més a fons 

amb el grup què significa la Confirmació a través d’aquestes 

sessions que us proposem, prèvies a la mateixa celebració. 
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Benvolguts agents de pastoral (catequistes, animadors, monitors, 
educadors, preveres i diaques, religiosos i religioses, famílies ...) 
continuant en la línia dels materials que us hem anat oferint des 
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat per tal d’establir un itinerari 
pels adolescents i joves (“Caminem junts”), us fem arribar ara un 
material que servirà per preparar més concretament el 
Sagrament de la confirmació dins d’aquest itinerari. 
 
Al llarg d’aquest camí que fem amb els grups de joves de les 
nostres parròquies hi haurà un moment propici per plantejar als 
joves la celebració d’aquest sagrament. 
 
El dossier que teniu a continuació és un recull d’alguns materials 
ja editats pel SIC (“Posa’t en camí, preparant la celebració de la 
confirmació” juliol 2004) així com uns criteris per a la celebració 
de la confirmació al nostre Bisbat, i us ajudarà a organitzar unes 
sessions, dins l’itinerari, que seran més específiques per preparar 
aquest moment important de rebre el sagrament, tant a nivell de 
grup com personal de cada jove. 
 
A més d’aquest material el Bisbat ens ofereix cada curs un recés 
per als joves que han de ser confirmats durant l’any; una ocasió 
per a que els joves de les diferents parròquies es trobin i facin 
experiència en l’àmbit del Bisbat i també per a que els 
catequistes puguin compartir les seves experiències. 
 
Un últim apunt per a recordar que la data per celebrar el 
sagrament de la confirmació s’ha de demanar al Bisbat a través 
dels rectors de les parròquies. 
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SESSIÓ 0 
 
Hem arribat al moment de preparar el sagrament de la Confirmació que 
aviat rebran els i les joves del vostre grup. Al llarg de tot l’itinerari segur que 
heu parlat moltes vegades de l’Esperit Sant i de què significa ser marcats 
per l’Esperit en la Confirmació. Entenem que ja fa unes setmanes que hem 
comunicat als joves la data de la celebració, i també ho hem fet a les 
famílies. La data de la celebració la demana el rector de la Parròquia a la 
secretaria del bisbe diocesà. Per a fer aquesta comunicació es pot intentar 
que també hi sigui present el rector o algun altre membre de la parròquia, 
per a donar més força a la convocatòria. 
En aquestes sessions, us podeu ajudar per a la pregària, de cançons que 
ajuden a invocar a l’Esperit Sant. 
 
Amb tot, estaria bé que poguéssiu treballar més a fons amb el grup què 
significa la Confirmació a través d’aquestes 9 paraules: ESPERIT, 
SAGRAMENT, REFERMAMENT, UNCIÓ, INICIACIÓ, ESGLÉSIA, DESIG, 
COMPROMÍS i TESTIMONI. 
 
Com fem habitualment, hem acollit als joves, i hem preguntat com ha anat la setmana, i ens disposem per a la sessió 

d’avui amb una senzilla pregària d’invocació a l’Esperit. Per avançar en aquesta sessió es poden repartir les paraules 

entre els membres del grup i que cada jove intenti definir què vol dir la seva paraula. Després es posa en comú entre 

tots i el/la catequista ho pot acabar d’arrodonir. També a la sala on ens trobem podem penjar fotografies de 

celebracions del sagrament de la Confirmació, o diversos cartells amb imatges de l’Esperit Sant. 

 

ESPERIT: Rebre la Confirmació és rebre de manera més plena l’Esperit Sant, que ja se’ns va 

donar el dia del nostre Baptisme, però que ara ens omple del tot i per sempre: la nostra vida, 

des de la confirmació, és més plenament la vida mateixa de Jesús, perquè visquem allò mateix 

que ell vivia, lluitem per allò mateix que ell lluitava, estimem allò mateix que ell estimava. 

SAGRAMENT: La Confirmació és un dels set sagraments de l’Església, un dels moments en què 

vivim de ple la presència i la força de Déu en nosaltres. Un sagrament és una acció amb la 

qual Déu fa present en nosaltres el seu amor. 

REFERMAMENT: La paraula “confirmar” vol dir fer més ferm, més sòlid, més definitiu. Pel 

Baptisme vam encetar el camí cristià, vàrem esdevenir fills de Déu, se’ns va donar l’Esperit de 

Jesús que ens empeny a creure en ell i a viure com ell. Ara això es referma, es confirma, es fa 

definitiu. 
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UNCIÓ: El moment central de la Confirmació és quan el Bisbe ungeix el qui es confirma amb el 

“crisma”. El Crisma ens MARCA amb el do de l’Esperit Sant. 

INICIACIÓ: La iniciació cristiana es realitza per mitjà de tres sagraments: el Baptisme, la 

Confirmació i l’Eucaristia. El baptisme és la porta que introdueix en la vida de creients, 

l’Eucaristia fa participar de la taula que reuneix tota la família cristiana amb Jesús i la 

Confirmació referma definitivament tot el camí. Per tant, rebre la confirmació és acabar el 

procés d’iniciació i començar la vida cristiana adulta. 

ESGLÉSIA: La Confirmació és el sagrament de la incorporació plena a la comunitat cristiana, 

l’Església. Pel Baptisme, certament, som fills de Déu i membres del seu poble, de la seva 

família. Però ara això queda posat en especial relleu. El fet que sigui el Bisbe (cap visible de la 

nostra Església) el qui administri el sagrament ho manifesta de manera viva. Ell confirma 

aquesta condició nostra de membres de l’Església, i nosaltres ens sentim cridats a participar 

activament en la vida d’aquesta comunitat de seguidors de Jesús. 

DESIG: Tot això que el sagrament és, no tindrà sentit si nosaltres no ho volem. En el Baptisme, 

l’infant no desitja res perquè no n’és capaç. Però nosaltres ara sí que en som capaços. Per 

això rebem el sagrament, perquè desitgem que la força de Déu vingui a nosaltres i ens faci 

cristians del tot i ens faci membres plens de la comunitat. 

COMPROMÍS: Rebre la Confirmació és una crida seriosa, forta, plena d’empenta, capaç de 

transformar la vida. Quan un s’ha trobat de cara amb Jesús, quan un s’ha omplert del seu 

Esperit, es nota en tot el que fa i en tot el que viu. Rebre la Confirmació comporta un 

compromís profund, reflexionat, constant: en la pregària, en la vida de comunitat, en la 

relació amb els altres, en la participació en activitats de servei, en el treball per tot allò que 

contribueixi a construir un món més digne, en el testimoni de la fe, en la capacitat de 

transmetre esperança...  

TESTIMONI: La Confirmació ens fa testimonis de Jesús i del seu Evangeli enmig del nostre 

món. Ser testimoni de Jesús vol dir viure molt a fons el camí de l’Evangeli i transmetre als 

nostres amics i a tota la gent que tenim a prop l’alegria que Jesús ens dona, i convidar-los a 

viure-la també. 

 

En un segon moment de la trobada, i després d’haver comentat entre tots les paraules anteriors, es poden 

llegir també els dos textos següents, que van dirigits als joves i que, d’alguna manera, recullen el que hem 

comentat en la primera part de la sessió: 

 

“Posa’t en el camí. Tu, que has començat a créixer en l’amistat amb Jesús, tens la possibilitat 

de deixar-te transformar per ell, de segellar aquesta amistat. Et trobes amb Crist en els seus 

sagraments, signes eficaços del seu amor, que ha confiat a la seva Església. Des del dia del teu 

Baptisme participes de la vida nova de Jesús. És un nou naixement. Ara,  seràs enfortit pel 

sagrament de la Confirmació i rebràs l’Eucaristia, el Pa de la vida eterna. Seràs més semblant 
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a Jesucrist, quedaràs més unit a tots els cristians, tindràs la missió de ser instrument del seu 

amor enmig del nostre món. Esdevindràs més plenament cristià”. Xavier Salinas, bisbe 

 

“Aquest és un moment indicat per a adreçar-me als joves que esteu a punt de rebre el 

sagrament de la Confirmació. Entreu en una nova etapa de la vostra vida de batejats: l’etapa 

del servei actiu en l’obra immensa de l’evangelització del món. La imposició de mans i la unció 

amb el crisma significaran, d’una manera real i eficaç,  la vinguda de l’Esperit Sant al més 

profund de vosaltres mateixos.  

La vostra Confirmació d’avui és la vostra Pentecosta per a la vida! 

Penseu en la profunditat i en la grandesa d’aquest sagrament. Quin serà el vostre estil de 

viure a partir d’ara? El dels deixebles quan van sortir del Cenacle. El dels cristians de totes les 

èpoques, enèrgicament fidels a la pregària, a l’aprofundiment i al testimoniatge de la fe, a la 

fracció del pa en l’Eucaristia, al servei dels altres, principalment dels més pobres. 

Joves confirmats d’avui o d’ahir: avanceu pels camins de la vida, com a testimonis vigorosos 

de la Pentecosta, font inesgotable de joventut i de dinamisme per a l’Església i per al món. 

Sant Joan Pau II 

  

Al final de la sessió els joves poden apuntar en la seva Llibreta de vida el que els ha semblat més important 

de tot el que s’ha parlat per poder-ho rellegir a casa. Abans de marxar cap a casa, preguem junts i ens 

recordem si hi ha alguna convocatòria properament. Ens donem cita a l’eucaristia del diumenge. 
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SESSIÓ 1. ELS SIGNES DE LA CONFIRMACIÓ 
 
Ens reunim una nova setmana. Els primers moments de la Sessió els 
desenvolupem com fem habitualment (acollida, pregària, ....). Avui intentarem 
descobrir i aprofundir en els signes de la confirmació. 
 
Per introduir la Sessió d’avui ens poden servir aquestes paraules: pel 
sagrament de la Confirmació, l’Esperit ens renova a semblança de Crist, ens 
uneix més plenament a l’Església i, així, enfortits, ens impulsa i anima per a 
ser veritables testimonis de Crist, amb paraules i obres. És l’hora de donar 
fruits, d’oferir el testimoni d’una vida segons l’Evangeli, d’assumir una més 
gran responsabilitat a l’Església. La celebració de la Confirmació comença 
cridant cada un dels qui han de rebre el sagrament pel nom que li ha estat 
donat el dia del Baptisme. És un signe que Déu et reconeix i t’estima 
personalment. En la Confirmació, l’Esperit Sant t’enforteix en la fe i et dona 
la riquesa dels seus dons. Amb la seva força renoves la teva professió de fe i 
reps la força per a ser testimoni de Jesús en el món. 
 
No descuidem l’ambientació de l’espai on es troba el grup. És important que 
hi hagi elements (cartells, imatges,...) que es repeteixin durant totes les 
sessions de preparació a la celebració del sagrament de la Confirmació. 
 

ACTIVITAT 1 

Els qui van demanar per a tu el Baptisme van proclamar la seva fe. El dia que rebràs el sagrament de la 

Confirmació proclamaràs la teva fe tot renovant les promeses del Baptisme. Creure en Jesús és una opció 

personal, per això cal pensar-hi. Dedica un temps a contestar les següents preguntes: 

 

Per a mi ser cristià és renunciar a ... 
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Per a mi ser cristià és comprometre’m a ... 

 

 

 

 

Per a mi creure que Déu és Pare significa... 

 

 

 

 

Per a mi creure que Jesús camina al meu costat vol dir ... 

 

 

 

 

Per a mi creure que l’Esperit em dona vida significa ... 

 

 

 

 

Per a mi creure en l’Església i formar-ne part vol dir ... 

 

 

 

 

Després d’escoltar la Paraula de Déu i de renovar les promeses del Baptisme entrem 

al cor mateix de la celebració. 

 

IMPOSICIÓ DE LES MANS 

El Bisbe, o un prevere delegat seu, invita tota l’assemblea a pregar pels qui sereu confirmats, a fi que 

l’Esperit Sant vingui damunt de vosaltres. Després de la pregària el Bisbe, com els apòstols, estén les mans 

sobre els confirmands i invoca l’Esperit Sant perquè davalli damunt de vosaltres amb la plenitud dels seus 

dons. 
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La imposició de les mans sobre cada un de vosaltres significa que: 

- Pertanys totalment a Crist i a l’Església 

- Ets enviat a ser testimoni de la fe amb paraules i obres 

- Has de contribuir a l’edificació i al creixement de l’Església 

 

CRISMACIÓ 

Acabada la pregària, els confirmands, acompanyats dels vostres padrins, us acosteu d’un en un al Bisbe, el 

qual us marca amb una creu sobre el front feta amb oli, el crisma, per tal d’expressar que l’Esperit Sant serà 

sempre amb cada un de vosaltres. I diu: “N., rep el signe del do de l’Esperit Sant”. Així ets enviat a ser 

testimoni de Jesucrist. 

 

El crisma: 

És l’oli emprat en les consagracions. En l’Antic Testament, els reis, els sacerdots i els 

profetes eren ungits per a expressar que estaven consagrats a Déu. Els confirmats 

són ungits per a indicar que participen del do profètic, sacerdotal i reial de Jesús, el 

Crist, que significa l’Ungit. 

 

AMÉN, LA NOSTRA RESPOSTA 

Després de la unció, la nostra resposta és Amén, que vol dir sí a l’Esperit Sant i, amb ell, a Jesús. En aquest 

dia et compromets a continuar la missió de Jesús, a ser instrument del seu Regne en el nostre món. 

 

EL SIGNE DE LA PAU 

El Bisbe et saluda: “La pau sigui amb tu”. La nostra resposta: “I amb el vostre esperit”. Confirmat, et saluda 

perquè t’incorporis a la comunitat, perquè participis de la taula de l’Eucaristia. 

 

El caràcter:  

El sagrament de la Confirmació, com el Baptisme, imprimeix un segell espiritual 

anomenat “caràcter”. Vol dir que ets consagrat per sempre a Crist. Per això, igual 

com el Baptisme, la Confirmació es rep una sola vegada a la vida. 
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ACTIVITAT 2 

La celebració dels sagraments es realitza a través d’uns signes acompanyats d’unes paraules. Relaciona els 

sagraments amb els gestos, elements o signes que els corresponen: 

 

  Imposició de les mans 
  Crismació 
Baptisme  Signe de la pau 
  Vessar aigua damunt del cap 
  Ungir el front amb oli 
Eucaristia  Compartir el pa i el vi 
  Unció 
  Aigua 
Confirmació  Pa i vi 
  Donar el calze 
  Oli 
Matrimoni  Anells 
  Vestits 
  Calze 
Orde  Ciri Pasqual 
  Sants olis 
  Sal 
Unció dels malalts  Vestits blancs 
  Pila baptismal 
  Intercanvi d’anells 
Penitència   

 

Abans d’acabar la sessió i acomiadar els joves fem un recull del que ha estat més interessant de la sessió i 

els recordem que ho anotin a la seva Llibreta de vida per poder-ho rellegir en un altre moment. 
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SESSIÓ 2. ABANS DE SER CONFIRMAT 
 
S’apropa el dia de la celebració!!! Avui volem oferir algunes actituds que ens 
sembla són importants. La trobada diocesana amb els joves que han de 
rebre el sagrament de la Confirmació, creiem que és també un bon moment 
de preparació per a disposar-se a rebre l’Esperit Sant. 
 

Pren-te temps 

Madura la teva decisió. Prega. Pensa que no és només una elecció personal teva. 

Sobretot és una crida que et fa Déu a través de la gent que t’estima. I de la comunitat 

Cristiana. Deixa’t canviar. 

 

Escolta el grup 

Els camins solitaris no porten enlloc. Els altres membres del grup et poden donar 

idees. Poden ajudar-te. Les seves opcions i descobertes poden donar-te més llum: 

escolta-les. 

La vida cristiana és una vida de grup. Adona’t que formes part d’un grup, d’una gran 

comunitat. Pensa que, arreu del món, nois i noies com tu preparen la seva 

Confirmació. I, més enllà dels joves, molts adults volen rebre el mateix Esperit del 

Pare i del Fill, que a tots ens fa germans i fills de Déu. (En aquest sentit és molt 

important apuntar-se al recés que ofereix el nostre Bisbat per a joves que es 

confirmen). 

 

Parla amb els pares, amb el teu catequista 

Als teus pares els interessa conèixer les teves decisions. Et podran explicar quin ha 

estat el seu camí com a cristians. Et poden ajudar. Escolta’ls. 

El teu catequista, els catequistes d’anys enrere i altres acompanyants que has tingut 

al llarg del teu itinerari, també poden ser companys de reflexió. No et demanen res i 

t’ofereixen molt. Què els ha portat al compromís de comunicar-te a tu la seva fe, la fe 

dels cristians? 

 

Pots escriure al Bisbe 

El Bisbe, o el seu delegat, administrarà el sagrament de la Confirmació. No és un 

personatge llunyà o misteriós. És un cristià com nosaltres que representa la unitat  
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que hi ha entre tots els membres de la nostra Església. Representa Jesús, el bon 

pastor. És la unitat que ve de l’Esperit. Pots explicar-li qui ets, com és el teu món, 

quines són les teves preocupacions, com has conegut Jesucrist, quin camí has fet en 

l’Església, per què demanes la Confirmació, com t’hi has preparat... A més d’escriure 

al Bisbe, potser podeu preveure també una trobada amb ell abans de la vostra 

Confirmació. 

 

Escull el teu padrí o padrina 

El dia de la Confirmació t’acompanyarà i et presentarà al Bisbe. Vol dir que tu no 

estàs sol a l’hora de complir els teus compromisos. És un testimoni de la fe que 

t’haurà d’anar acompanyant en el teu itinerari com a cristià. 

Escull una persona que visqui a fons la seva fe. Ha de ser confirmat. Pot ser el mateix 

padrí o padrina del teu Baptisme, pot ser també l’acompanyant que has tingut durant 

aquest temps de preparació del sagrament. 

 

Agraeix el do del Baptisme 

Segurament ja ets batejat. Aquest temps de preparació és una oportunitat per a 

agrair aquest regal que Déu t’ha fet. 

Recorda que, si ets confirmat en una parròquia diferent d’on vas ser batejat, hauràs 

de portar una certificació del teu baptisme. La Confirmació només es dona als 

batejats. Aquesta certificació la farà el mossèn encarregat de la parròquia on vas ser 

batejat. 

 

Comunica la teva decisió als teus amics 

Sense complexos. A la vida tothom fa opcions. Aquesta és la teva. Si la fas, digues-ho 

amb il·lusió. Explica’ls els teus motius, no t’amaguis. 

La vida del confirmat representa haver de donar la cara moltes vegades, en situacions 

diverses. Ets algú que acull amb el cor el do de ser cristià, i que ho comuniques als 

teus, els professors, els companys de classe, de colla o d’esport. Precisament perquè 

són els teus amics, ells valoren la teva llibertat, i, per això, et respectaran. 
 

Celebra el perdó de Déu 

Prepara’t a rebre el do de l’Esperit Sant en la Confirmació celebrant el sagrament de 

la Penitència. Celebra’l amb goig i amb confiança. Els teus catequistes et poden oferir 

textos que t’ajudin a revisar la teva vida i veure quines són les coses que et sap greu 

d’haver fet i de les quals vols demanar perdó a Déu i als germans. 
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ACTIVITAT 1 

El moment de rebre el sagrament de la Confirmació s’acosta; és un fet important de la teva vida i cal que en 

parlis amb els que t’envolten. 

Després de tot el camí que has fet, com explicaries la decisió de rebre aquest sagrament? 

A un amic/ga: 

 

 

 

 

 

 

Al bisbe de la teva diòcesi: 

 

 

 

 

 

 

Al teu padrí/na de Confirmació: 

 

 

 

 

 

 

Als teus pares: 
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ACTIVITAT 2 

Porta a la sessió alguns joves d’altres grups de la parròquia o de l’arxiprestat, que ja siguin confirmats i que 

expliquin al grup com va ser la seva experiència, com va ser la celebració i com la van preparar. Després del 

diàleg amb els joves es pot demanar que cada membre del grup es faci algunes preguntes a si mateix: 

 Com m’agradaria que fos aquest dia? 

 Què és per a mi el més important? 

 Què em crida més l’atenció del que els joves confirmats ens han explicat? 

 

ACTIVITAT 3 

Potser alguns de vosaltres ja col·laboreu en la preparació de les celebracions de la vostra parròquia o de 

l’escola. Si no ho feu, la celebració de la vostra Confirmació pot ser una bona oportunitat per a començar a 

participar-hi. A continuació tens alguns suggeriments. Escolliu-ne alguns o afegiu-hi els vostres. 

 

 Compondre un full o llibret reproduint els cants i els elements més importants de la celebració. 

 Convidar no només les persones que coneixeu sinó també altres cristians de grups del vostre poble, 

barri o ciutat. 

 Preparar els llocs de la celebració: els vostres, el dels padrins, els pares... 

 Decorar l’església: flors, ambientació... 

 Escollir els cants de la celebració, música... 

 Llegir els textos de la Paraula de Déu, comentar-los i buscar qui els llegirà. 

 Llegir la professió de fe. Pot ser un bon moment de reflexió del grup. 

 Preparar i llegir pregàries 

 Preparar un manifest per poder llegir en la celebració. 

 Preparar l’acolliment i si s’escau la festa posterior a la celebració. 

 

Entre tots els membres del grup prepararan tots els aspectes necessaris per a la celebració. És important 

fer col·laborar tots els joves que han de ser confirmats. Un cop estigui tot preparat també seria interessant 

que poguéssiu fer tots junts un assaig per a que cadascú sàpiga que ha de fer el dia de la Confirmació. Cada 

parròquia ho organitza a la seva manera: hi ha grups que aprofiten el dia de l’assaig per fer també la 

celebració del perdó. Parleu-ne  amb el mossèn de la vostra parròquia.  
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CRITERIS PER A LA CELEBRACIÓ DE LA CONFIRMACIÓ AL NOSTRE BISBAT 

 

1.- És convenient celebrar el sagrament de la Confirmació en una de les misses 
habituals del diumenge (o la vigília) de la parròquia, per tal d’assegurar la 
participació de la comunitat. 

2.- El temps litúrgic més adient per celebrar la Confirmació és el temps de Pasqua. 
Si no, el temps de durant l’any. És poc adient celebrar-la en altres temps litúrgics 
forts, i del tot inoportú durant la Quaresma (llevat que coincideixi amb la visita 
pastoral que el bisbe fa en aquella parròquia).  

3.- Durant la Pasqua, els ornaments del celebrant són blancs. Si és el temps de 
durant l’any, vermells.  

4.- Si se celebra durant la Pasqua, les oracions són les pròpies del diumenge 
corresponent (col·lecta, ofrenes, postcomunió). Es pot dir el prefaci propi de la 
confirmació, i a la pregària eucarística la intercessió pròpia. En el temps de durant 
l’any, les oracions són les pròpies de la confirmació.  

5.- Si se celebra un diumenge del temps de Pasqua o en una altra solemnitat 
litúrgica, cal mantenir les lectures del dia. Si és un diumenge del temps durant l’any, 
cal mirar si les lectures del dia són adients i en tal cas mantenir-les; si no, canviar-
ne alguna o totes per lectures pròpies del ritual de la confirmació.  

6.- En el moment de la presentació dels confirmands (o al final de la celebració), cal 
evitar “manifestos” que no responen a la realitat. Més val fer una presentació 
senzilla i realista del grup.  

7.- Pot ser convenient una monició introductòria després de l’homilia del senyor 
bisbe. N’oferim un model.  

8.- Per a la renovació de les promeses del baptisme, és convenient usar una 
fórmula simple, clara, i que a més a més sigui realment renovació de les promeses 
baptismals. N’oferim un model adaptat a la celebració de la confirmació. (Es pot fer 
amb una candela encesa del ciri pasqual).  

9.- La imposició de mans sobre el grup dels confirmands abans de la crismació la fa 
només el bisbe (o prevere delegat que presideix la celebració). Si a causa del gran 
nombre de confirmands, el bisbe demanés a alguns preveres que l’ajudin en el 
moment de la crismació, també aquests farien la imposició de mans (però no els 
altres concelebrants).  

10.- Per tal de fer més visible que la imposició de mans es fa sobre el grup dels 
confirmands i no sobre tota l’assemblea, allà on sigui possible el grup podria 
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acostar-se al davant del bisbe. Potser fins i tot es podrien acostar ja des del 
moment de la renovació de les promeses del baptisme. 

11.- Cal vetllar per l’autenticitat i significativitat del signe de la crismació. Que sigui 
crisma consagrat en la darrera missa crismal, en un recipient digne, que permeti 
una unció real i significativa.  

12.- Cal prestar atenció al tema del padrí o padrina. Que sigui realment una 
persona que pugui ajudar el confirmand en la seva vida cristiana; per tant, que sigui 
ell mateix adult, confirmat i cristià coherent en la seva vida, així com participant en 
la vida de l’Església. Si no es donen aquestes condicions, pot ser “fins i tot més 
convenient que els confirmands tinguin com a padrí o padrina el catequista que els 
ha preparat” (Conferència Episcopal Tarraconense, Directori dels Sagraments de la 
Iniciació Cristiana, abril 2000).  

13.- Les pregàries dels fidels poden ser preparades i llegides pels confirmands, 
però que responguin realment a una “oració universal”. Independent que es puguin 
afegir pregàries més lligades amb els que es confirmen (els joves, els que no 
creuen, la pau...), no poden faltar els temes propis de la pregària: per l’Església, pel 
món, pels que pateixen, per la comunitat cristiana del lloc.  

14.- En el moment de les ofrenes, l’important és oferir el pa i el vi, i “també poden 
presentar diners o d’altres dons per ajudar les necessitats dels pobres o de 
l’Església, o fer-ne una col·lecta a la mateixa església” (IGMR, 73). És bo, doncs, 
que els qui reben la confirmació ofereixin, juntament amb el pa i el vi, algun element 
que expressi l’ofrena dels mateixos. Però han de ser ofrenes reals, no simbòliques; 
pot ser una aportació econòmica o material, però d’ells, i que no hagi de ser 
retornada després. 

15.- Cal no oblidar que la celebració acaba amb la benedicció solemne pròpia.   
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SESSIÓ 3. DESPRÉS DE LA CONFIRMACIÓ 
 
Aquest dia pots ambientar l’espai on us  trobeu amb algunes fotografies de 
la celebració. Recorda que volem accentuar la vivència d’itinerari, de 
continuïtat, enfront la de final d’una etapa. 
 

Després de la Confirmació el teu camí cristià continua. Has acabat la preparació i la celebració del 

sagrament de la Confirmació. No és un final d’etapa, sinó més aviat el començament ple de la teva vida 

com a Cristià. Cada dia ha de ser com una “confirmació”. L’Esperit és en tu! 

 

ACTIVITAT 1 

Fa pocs dies vas rebre el sagrament de la Confirmació. És un fet important per a tu i per a tota la comunitat 

cristiana que et va acompanyar. És hora de revisar com va anar la celebració i pensar què faràs d’ara 

endavant. 

Em va agradar... 

 

 

Canviaria... 

 

 

Vaig trobar a faltar... 

 

 

Com resumiries la teva experiència? 

 

 

Què m’ofereixen per a seguir el meu camí cristià? 

 

 

M’agradaria ... 
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ACTIVITAT 2 

T’animem a que aquest itinerari prengui un impuls escoltant quina és la 
voluntat de Déu per a un mateix. És allò que hem dit altres vegades: la 
cultura vocacional!!! Escoltem per a respondre!!! 
 

Què vol, el Crist? Escolta bé les seves crides. 

 

Et diu: pren-te seriosament la vida humana! 

Pren-te seriosament el món on vius. Depèn de tu que el món on estàs cada dia tingui 

una mica més de vida, que sigui una mica més fratern, una mica més lliure, més 

religiós, més feliç... 

 

Et diu: pren-te seriosament la vida de l’Església! 

La meva Església té necessitat de tu per arribar a ser allò que jo vull que sigui. Si ho 

busques ja trobaràs quin servei has de fer. Un cristià no és de cap manera un 

instal·lat, sinó un a qui jo he cridat i a qui jo he enviat. 

  

Et diu: fes fructificar els teus dons! 

Recorda el que dic a l’Evangeli: Tots heu rebut dons. Tots, sense excepció, i cadascú a 

la seva manera, al seu estil. No envegis els dons dels altres ni passis per alt els dons 

que tu has rebut. No els deixis adormir. Desperta’ls, envigoreix-los, conrea’ls. Tingues 

confiança en mi. No tinguis por, arrisca’t. 

 

Et diu: respon amb els teus germans! Responeu junts! 

Ves  a la font veritable. Beu a la font de l’Evangeli. Amb els teus germans en la fe, 

amb els més grans que tu, amb tots aquells a qui jo he confiat la missió 

d’acompanyar-te. Deixa’t transformar pel meu Evangeli. Descobreix el perdó del 

Pare. Passa constantment de mort a vida i agraeix-ho al Pare en la meva Eucaristia. 

 

Albert Decourtray 
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Després de llegir aquest text contesta les preguntes següents: 

 

Què et crida més l’atenció del que has llegit? 

 

 

 

Quines són les principals dificultats que trobes avui per  a viure segons aquest estil? 

 

 

 

És un camí que has de fer tu personalment. 

Com diu el text, tu tens els teus dons, les teves capacitats. El teu camí no necessàriament ha de ser el 

mateix que el dels altres. La crida és feta: tu has de respondre segons la teva personalitat. 

 

Pregunta’t: 

 Quina mena de persona vull esdevenir amb els anys? 

 Quin tipus de cristià vull arribar a ser? 

 Quina serà la meva missió al servei dels germans, la meva “vocació”? 

 Seré pare o mare de família, capellà, religiós o religiosa, responsable de grups...? 

 Quines decisions he de prendre ja avui per a respondre a aquesta crida? 
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 És un camí que has de fer comunitàriament, amb els altres. 

Com diu el text, una fe que no es comparteix, que no s’aprofundeix, que no se celebra, no té gaire futur. 

 

Pregunta’t: 

 Amb quin grup de cristians (parròquia, moviment, escola) penses continuar compartint la teva vida, 

la teva fe, les teves preguntes? 

 Com ho faràs? 

 Amb qui i com et trobaràs regularment per escoltar la Paraula de Déu, celebrar l’Eucaristia, 

pregar...? 
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