
GENER

Tema central: (11) Jesús és Déu i Home veritable

Tema complementari: El Baptisme de Jesús

S  Continuant el tema de Nadal del mes passat, aquest mes cal presentar el fet
que Jesús va tenir una infància com la que tenen els nens i nenes avui. Així
se’l poden sentir més pròxim.

S  El text que ens explica aquesta “infància” de Jesús és Lc 2,39-51. Hi ha
l’escena de Jesús perdut al Temple.

S  És bo fer-los-hi veure que Jesús va haver d’aprendre totes les coses i també
les de la Història de la Salvació, els patriarques, els profetes, els reis, la
saviesa del seu poble… Com fem en la catequesi.

S  I va haver d’aprendre a tenir totes les actituds que demana la Llei del Déu
i que van un xic més enllà del comportament normal perquè demana que
estimem i perdonem.

S  Les activitats de les pp. 48 i 49 hi ajudaran.

S  A les pp. 50 i 51 hi teniu el tema del Baptisme de Jesús, fet ja un home adult.
El tenim explicat a tots els evangelis. Ho podem llegir a Mt 3 i presentar una
mica Joan Baptista (ja havia sortit per l’Advent).

S  El Baptisme de Jesús no és pas com el nostre. En el del Jesús es va
manifestar per la veu del cel el que ell era de veritat: «Aquest és el meu Fill,
el meu estimat, en qui m’he complagut». Les activitats ajudaran a recordar-
ho.

S  També valdrà la pena recordar el baptisme que hem rebut, i mirar fotos si
en teniu…

S  Jesús és, doncs, el Fill de Déu. És Déu i Home veritable. En canvi en el nostre
Baptisme, fet en nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant, nosaltres passem
a ser fills de Déu. Gràcies a l’Esperit que Jesús ens ha donat.

S  Val la pena insistir molt en el fet que Jesús és el Fill de Déu, fet Home com
nosaltres. Per això el tenim a Ell com a punt de referència i el volem seguir.

S  Jesús és diferent de tots els profetes i tots els homes i dones importants
que hi ha i hi ha hagut a la història. Només d’Ell diem que “és Fill de Déu”.

S  Sant Pau hi dedica alguns himnes molt bonics com Fl 2,1-11 o Ef 1,1-14.


