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A DÉU, EL NOSTRE PARE

El senyal de la Santa Creu
Pel senyal + de la Santa Creu, dels nostres + enemics 
deslliureu-nos, Senyor + Déu nostre. En el nom + del 
Pare, i del Fill, i de l’Esperit Sant. Amén. 

El Parenostre
Pare nostre, que esteu en el Cel:

sigui santificat el vostre nom.
vingui a nosaltres el vostre Regne.

Faci’s la vostra Voluntat, 
així en la terra com es fa en el Cel.

El nostre pa de cada dia doneu-nos, 
Senyor, el dia d’avui.

i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem als nostres deutors.

I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén.

Glòria al Pare
Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant. 

Com era al principi, ara i sempre, 
pels segles dels segles. Amén.

LES PRIMERES ORACIONS
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El Credo

Crec en un Déu, 
Pare totpoderós, creador del cel i de la terra;
i en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre;
el qual fou concebut 
per obra de l’Esperit Sant,
nasqué de Maria Verge;
patí sota el poder de Ponç Pilat,
fou crucificat, mort i sepultat; 
davallà als inferns,
ressuscità al tercer dia 
d’entre els morts;
se’n pujà al cel, 
seu a la dreta de Déu,
Pare totpoderós;
I d’allí ha de venir a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant;
la santa Mare Església Catòlica,
la comunió dels sants;  
la remissió dels pecats;
a resurrecció de la carn; 
la vida perdurable. Amén.



�

Oració a l’Esperit Sant

Veniu, Esperit Sant,
il·lumineu els nostres cors

i ompliu-los amb el foc 
del vostre amor. Amén.

A MARIA, LA NOSTRA MARE

L’Ave Maria

Déu vos salve, Maria,  
plena sou de gràcia; 
el Senyor és en Vós;

beneïda sou Vós entre totes les dones
i beneït és el fruit  

del vostre sant ventre, Jesús.
 Santa Maria, Mare de Déu,

pregueu per nosaltres pecadors, 
ara i en la hora de la nostra mort. 

Amén. 



�

Salve

Déu vos salve, reina i mare de misercòrdia; vida, 
dolcesa i esperança nostra, Déu vos salve. A vós 
cridem, els desterrats fills d’Eva; a vós sospirem, 
gemint i plorant en aquesta vall de llàgrimes. 
Ara doncs, Senyora, advocada nostra, gireu envers 
nosaltres aquests ulls vostres tan misericordiosos. 
I, després d’aquest exili,  mostreu-nos Jesús, fruit 
beneït del vostre sant ventre. Oh clementíssima, 
oh piadosa, oh dolça Verge Maria. Pregueu per 
nosaltres, santa Mare de Déu, perquè siguem dig-
nes de les promeses de nostre Senyor Jesucrist. 
Amén.

Oh Verge I Mare De Déu

Oh Verge i Mare de Déu, jo m’ofereixo per fill vos-
tre i a honra i glòria de la vostra puresa us ofereixo 
els meus ulls, les meves orelles, la meva llengua, 
les meves mans; en una paraula,  tot el meu cos 
i la meva ànima, i us demano que m’obtingueu la 
gràcia de no fer mai més ni un sol pecat. Amén.
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L’Àngelus

L’Àngel del Senyor anunciar a Maria
- I concebé per obra de l’Esperit Sant
Déu vos salve Maria...

Heus aquí l’escalava del Senyor.
- Facis en mí segons la vostra  Paraula.
Déu vos salve Maria...

I el Verb es va fer home.
- I habità entre nosaltres.
Déu vos salve,  Maria...
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ALTRES ORACIONS

Per començar el dia
Comença el dia, Senyor Déu nostre; 
us supliquem que el vostre amor ompli els nostres 
cors perquè ens ajudem els uns als altres, 
i que tot el que fem avui sigui una ofrena per a Vós.

Oració a l’àngel de la guarda
Àngel de la Guarda, dolça companyia, 
no em desempareu, ni de nit, ni de dia. 
No em deixeu mai sol perquè em perdria. 

Benedicció de la taula
Déu i Pare omnipotent, amb la vostra divina paraula, 
beneïu aquesta taula, i a tots nosaltres. Amén.

Per donar gràcies
Us donem gràcies, Senyor, Déu omnipotent, per 
tots els beneficis que ens doneu. Vós que viviu i 
regneu, pels segles dels segles. Amén.

Oració dels nens de Fàtima
“Déu meu, jo crec, jo t’adoro, t’espero i ’estimo.  
I et demano perdó per qui no creu, no t’adora, no 
t’espera i no t’estima”.
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Per demanar perdó
Jo confesso a Déu, totpoderós 

i a vosaltres, germans, 
 que he  pecat per culpa meva, 

de pensament, paraula, obra i omissió.
Per això demano a la Verge Maria, 

Mare de Déu,  als àngels i als sants, 
i  a vosaltres germans   

que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor. Amén.

Acte de contrició
Senyor meu Jesucrist, Déu i home vertader, Creador, 
Pare i Redemptor meu; per ser vós qui sou bondat 
infinita, i perquè us estimo sobre totes les coses, em 
pesa de tot cor, d’haver-vos ofès; també em pesa 
perquè podeu castigar-me amb les penes eternes de 
l’infern. Ajudat de la vostra divina gràcia, proposo no 
tornar mai més a pecar, confessar-me, esmenar-me i 
complir la penitència que em serà donada. Amén.

Oració d’amor a Déu
Déu meu, t’estimo sobre totes les coses amb tot el 
meu cor, amb tota la meva ànima i amb totes les me-
ves forces, perquè sou infinitament bo, I estimo el 
meu pròxim com a mi mateix, per amor teu. Amén.
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Els deu manaments de la llei de Déu

El primer, estimaràs Déu sobre totes les coses.
El segon, no diràs el nom de Déu en va.
El tercer, santificaràs les festes.
El quart, honraràs pare i mare.
El cinquè, no mataràs.
El sisè, no faràs accions impures.
El setè, no robaràs.
El vuitè, no diràs falsos testimonis ni mentires.
El novè, no consentiràs pensaments ni desitjos 
impurs.
El desè, no desitjaràs els béns del pròxim.
Aquests deu manaments es resumeixen en dos: 
“Estimaràs Déu sobre totes les coses y i al pròxim 
com a tu mateix”

El manament nou de Jesús
Us dono un Manament nou, diu el Senyor: “Que us 
estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. 
En això coneixeran que sou deixebles meus, si us 
estimeu els uns als altres.”

ALTRES FÓRMULES DE VIDA 
CRISTIANA
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Els  manamensts de la Santa Mare Església

Participar a la Missa tots els diumenges i les al-
tres festes de precepte.
Confessar fidelment els pecats greus almenys 
una vegada a l’any i en perill de mort.
Combregar per Pasqua de Resurrecció.
Dejunar i abstenir-se de menjar carn quan ho 
mana la santa Mare Església.
Ajudar l’Església en les seves necessitats.

1.

2.

3.
4.

5.
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Les Benaurances

Feliços els pobres en l’esperit: d’ells és el Regne 
del cel!
Feliços els qui ploren: Déu els consolarà!
Feliços els humils: ells posseiran la terra!
Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu 
els saciarà!
Feliços els compassius: Déu se’n compadirà!
Feliços els nets de cor: ells veuran Déu!
Feliços els qui treballen per la pau: Déu els ano-
menarà fills seus!
Feliços els perseguits pel fet de ser justos: d’ells 
és el Regne del cel!
Feliços vosaltres quan, per causa meva, us in-
sultaran, us perseguiran i escamparan contra vo-
saltres tota mena de calúmnies! Alegreu-vos-en 
i celebreu-ho, perquè la vostra recompensa és 
gran en el cel! (Mt 5,3-12)

•

•
•
•

•
•
•

•

•

Els set Sagraments

El primer, baptisme.
El segon, confirmació.
El tercer, eucaristia.
El quart, reconciliació.

El cinquè, unció dels malalts.
El sisè, orde sacerdotal.
El setè, matrimoni.
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Les obres de Misericòrdia

Les principals obres de misericòrdia són catorze: set 
corporals i set espirituals.

Les corporals són aquestes: 

Donar menjar a qui té fam
Donar de beure a qui té set
Vestir el despullat
Acollir el foraster
Visitar i atendre els malalts
Redimir els presos i captius
Enterrar els difunts

Les espirituals són aquestes:

Ensenyar a qui no sap
Donar consell a qui l’ha de menester
Corregir el qui va errat
Consolar el qui està trist
Perdonar les ofenses
Suportar amb paciència els defectes del proïsme
Pregar a Déu pels vius i pels difunts.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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RITUS INICIALS

V. En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. 
R. Amén. 
V. El Senyor sigui amb vosaltres. 
R. I amb el vostre esperit.

Jo confesso (veure pàgina 6)

-Senyor, tingueu pietat. 
-Crist, tingueu pietat. 
-Senyor, tingueu pietat.

LA SANTA MISSA
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Glòria a Déu a dalt del Cel, i a la terra pau  als ho-
mes, que estima el Senyor. Us lloem, us beneïm, 
us adorem, us glorifiquem, us donem gràcies, per 
la vostra immensa glòria, Senyor Déu, Rei celestial, 
Déu pare omnipotent, Senyor, Fill unigènit Jesucrist, 
Senyor Déu, Anyell de Déu, fill del Pare, Vós que 
lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres; 
Vós que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra 
súplica. Vós que seieu a la dreta del Pare, tingueu  
pietat de nosaltres. Per que Vós sou l’únic sant, 
Vós l’únic Senyor, Vós l’únic altíssim Jesucrist, Amb 
l’Esperit Sant, en la glòria de Deu Pare. Amén.
V. Preguem. [...] Déu, pels segles dels segles. 
R. Amén. 

LITÚRGIA DE LA PARAULA

Resposta al final de les lectures: 
V. Paraula de Déu. R. Us lloem, Senyor.

Lectura de l’Evangeli
V. El Senyor sigui amb vosaltres. 
R. I amb el vostre esperit.
V. Lectura de l’Evangeli segons sant “N”. 
R. Glòria a Vós, Senyor.
V. Paraula del Senyor. 
R. Lloança a Vós, oh Crist.
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Professió de fe (Símbol de Nicea-Constantinoble) 

Crec en un sol Déu, Pare totpoderós, creador del cel 
i de la terra, de totes les coses visibles i invisibles. 
I en un sol Senyor, Jesucrist, Fill unigènit de Déu, 
nascut del Pare abans de tots els segles. Déu nat 
de Déu, Llum resplendor de la Llum, Déu veritable 
nascut del Déu veritable, engendrat, no pas creat, de 
la mateixa naturalesa del Pare: per ell tota cosa fou 
creada. El qual per nosaltres els homes i per la nos-
tra salvació, davallà del cel. I, per obra de l’Esperit 
Sant, s’encarnà de la Verge Maria, i es féu home. 
Crucificat després per nosaltres sota el poder de 
Ponç Pilat; patí i fou sepultat, i ressuscità el tercer 
dia, com deien ja les Escriptures, i se’n pujà al cel, 
on seu a la dreta del Pare. I tornarà gloriós a judi-
car els vius i els morts, i el seu regnat no tindrà fi. 
Crec en l’Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida, 
que procedeix del Pare i del Fill. I juntament amb el 
Pare i el Fill és adorat i glorificat; que parlà per boca 
dels profetes. I en una sola Església, santa, catòlica i 
apostòlica. Professo que hi ha un sol baptisme per a 
perdonar el pecat. I espero la resurrecció dels morts, 
i la vida de la glòria. Amén.
(o més breu - Símbol dels Apòstols) Crec en un Déu 
(veure p.2 )
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Pregària dels fidels:

L. Preguem el Senyor. 
R. Us ho demanem, Senyor.
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LITÚRGIA DE L’EUCARISTIA

V. Us beneïm, Senyor, Déu de l’univers… 
R. Que Dëu sigui beneït per sempre.
V. Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici....
R. Que el Senyor rebi de mans vostres aquest sa-
crifici, a lloança i glòria del seu nom,   també per 
al nostre bé i de tota la seva santa Església.

Pregària eucarística
V. El Senyor sigui amb vosaltres. 
R. I amb el vostre esperit.
V. Amunt els cors. 
R. Els elevem al Senyor.
V. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. 
R. Cal fer-ho i és de justícia.

Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l’univers. 
El cel i la terra són plens de la vostra glòria. Ho-
sanna a dalt del cel. Beneït el qui ve en nom del 
Senyor. Hosanna a dalt del cel.

(Resposta després de la Consagració:)
V. Proclameu el misteri de la fe. 
R. Anunciem la vostra mort, confessem la vos-
tra resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor 
Jesús.
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(O bé:) V. Heus aquí el sagrament de la nostra fe. 
R. Cada vegada que mengem aquest pa i bevem 
aquest calze, anunciem la vostra mort, esperem 
el vostre retorn, Senyor Jesús.
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V. Per Ell, amb Ell i en Ell, Vós Déu Pare omnipotent 
en la unitat de l’Esperit Sant rebeu tot honor i tota 
glòria, pels segles dels segles.  
R. Amén.

Pare nostre, que esteu en el cel: Sigui santificat el 
vostre nom; vingui a nosaltres el vostre Regne; faci’s 
la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. 
El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia 
d’avui; i perdoneu les nostres culpes, així com no-
saltres perdonem els nostres deutors; i no permeteu 
que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliu-
reu-nos de qualsevol mal.

V. Allibereu-nos, Senyor de tots els mals… 
R. Perquè són vostres per sempre, el regne, el 
poder i la glòria.
V. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòs-
tols… 
R. Amén.

V. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres
R. I amb el vostre esperit. 
V. Doneu-vos la pau.
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Comunió

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, tin-
gueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que lle-
veu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. 
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, do-
neu-nos la pau.

V. Mireu l’Anyell de Déu... 
R. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva; 
digueu-ho només de paraula, i serà salva la meva 
ànima.

V. El Cos de Crist. 
R. Amén.

COMIAT

V. El Senyor sigui amb vosaltres. 
R. I amb el vostre esperit.
V. Que us beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill i Es-
perit Sant. 
R. Amén.
V. Germans, aneu-vos-en en pau. 
R. Donem gràcies a Déu.
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“Oh, bon Jesús, 
veniu al meu cor. 
Jo sóc vostre, 
Vós sou meu. 
La mort abans que 
la separació. Amén.”

PREGÀRIES 
PER ABANS 
I DESPRÉS 
DE COMBREGAR
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“Senyor, Vós ho sabeu tot, 
ja ho sabeu que us estimo”

“Jo voldria, Senyor, re-
bre-us amb aquella puresa, 
humilitat i devoció amb que 
us va rebre la vostra santí-
ssima Mare, amb l’esperit i 
el fervor dels sants”.

“Senyor meu Jesucrist, 
crec fermament que sou 
realment en l’Eucaristia 
amb el vostre cos, sang, 
ànima i divinitat”.

Ànima de Crist, 
santifiqueu-me. 
Cos de Crist, 
salveu-me. 
Sang de Crist, 
embriagueu-me. 
Aigua del costat de Crist, 
renteu-me. 
Passió de Crist, 
conforteu-me. 
Oh, bon Jesús!, 
escolteu-me. 

Dins les vostres ferides, 
amagueu-me. 
No permeteu 
que m’allunyi de Vós. 
De l’enemic, defenseu-me. 
A l’hora de la mort, 
crideu-me 
i feu-me anar cap a Vós. 
Perquè amb els vostres 
sants us lloï. 
Pels segles dels segles. 
Amén.

Beneïu el Senyor totes 
les seves obres, lloeu-lo 
eternament. Àngels tots, 
beneïu el Senyor, lloeu-
lo eternament. Sants tots, 
beneïu el Senyor, lloeu-lo 
eternament. Homes tots, 
beneïu el Senyor, lloeu-
lo eternament. Sol i lluna, 
estels i totes les criatures, 
beneïu el Senyor, lloeu-lo 
eternament. Que el cel i la 
terra beneeixi el Senyor, 
que ha fet grans merave-
lles. Amén.
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Amb devoció us adoro

“Amb devoció us adoro, Déu amagat, ocult veritable-
ment sota aquestes aparences. A Vós se sotmet del 
tot el meu cor i es rendeix totalment en contemplar-
vos. En jutjar-vos s’equivoquen la vista, el tacte, el 
gust; però n’hi ha prou amb l’oïda per creure amb 
fermesa; crec tot el que ha dit el Fill de Déu: res és 
més veritable que aquesta paraula de veritat. A la 
creu s’amagava sols la Divinitat, però aquí s’amaga 
també la Humanitat; però, crec i confesso ambdues 
realitats, i demano allò que demanà el lladre penedit. 
No veig les nafres com ho va fer Tomàs, però con-
fesso que sou el meu Déu; feu que cregui més i més 
en Vós, que us estimi i en Vós esperi. Memorial de la 
mort del Senyor! Pa viu que doneu la vida a l’home: 
concediu a la meva ànima que visqui sempre de Vós 
i que sempre assaboreixi la vostra dolcesa. Senyor 
Jesús, Pelicà bo, renteu-me a mi, pecador, amb la 
vostra sang, de la qual una sola gota pot alliberar 
de tots els crims el món sencer. Jesús a qui ara veig 
amagat, us prego que s’acompleixi això que tan desi-
tjo: que en mirar el vostre rostre cara a cara, sigui 
feliç contemplant la vostra glòria. Amén”.
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PETIT CATECISME 
EN 100 PREGUNTES
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SOM CRISTIANS

Ets cristià? Sóc cristià per la gràcia de Déu.
Qui és cristià? Cristià és el qui creu en Jesús i ha 
rebut el Baptisme.
Com naixem a la vida cristiana? Naixem a la 
vida cristiana pel do de la fe i del Baptisme, en 
l’Església.

1.
2.

3.
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Com aprenem a viure com a cristians? Aprenem 
a viure com a cristians escoltant la Paraula de 
Déu, celebrant l’Eucaristia i estimant-nos com 
Jesús ens va ensenyar.
Per què la Creu és el senyal del cristià? La Creu 
és el senyal del cristià perquè en una creu va mo-
rir Jesucrist per amor als homes, per salvar-nos.

4.

5.
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LA PROFESSIÓ DE LA FE CRISTIANA

El Credo o Símbol de la fe resumeix tota la his-
tòria del que Dëu ha fet a favor dels homes. Ho 
professem en l’Església i afirmem que creiem en 
Déu Pare, en el seu Fill Jesucrist i en l’Esperit 
Sant. Units a tots els cristians resem el Credo 
cada diumenge, com ho van fer els nostres pa-
res i padrins el dia del nostre Baptisme. També 
professem la fe cristiana quan, davant els altres, 
diem que som cristians i vivim com a deixebles 
de Jesús. 

El misteri de Déu

6. Qui és Déu? Déu és el nostre Pare, que està en 
el cel, Creador i Senyor de totes les coses, que ens 
estima i que un dia ens judicarà segons les nostres 
obres
7.  Quants Déus hi ha? Hi ha un sol Déu, el Creador 
i Senyor de l’univers.
8.  On és Déu? Déu és present al cel, a la terra i a tot 
arreu. O millor, en Ell vivim, ens movem i existim. En 
el seu pensament, en el seu cor.
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9.  Déu ho veu tot? Déu ho veu tot, el passat, el pre-
sent i el futur, i fins als pensaments més amagats.
10.  Quin és el centre de la fe cristiana?  El centre de 
la fe cristiana és el misteri de la Santíssima Trinitat. 
11.  Què ens revela el misteri de la Santíssima Tri-
nitat? El misteri de la Santíssima Trinitat ens revela 
que Déu és Pare, Fill i Esperit Sant, tres persones 
distintes i un sol Déu veritable. Així és manifesta que 
Déu és amor.
12.  Quantes Persones hi ha en Déu? En Déu hi ha 
tres Persones: Pare, Fill i Esperit Sant.
13.  Qui ens ha revelat el misteri de la Santíssima 
Trinitat? Jesús, el Fill de Déu, és qui ens ha revelat 
aquest misteri. Ell ens ensenya que Déu és amor i 
ens el fa conèixer.
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14.  Per què diem que Déu és el Creador? Diem que 
Déu és el Creador perquè va fer totes les coses del 
no-res, lliurement i per amor.
15.  Per què diem que Déu és Senyor de totes les 
coses? Diem que Déu és Senyor de totes les coses, 
perquè totes li pertanyen i les governa i té cura d’elles 
amb saviesa i bondat.
16.  Per què diem que Déu és el nostre Pare?  Diem 
que Déu és el nostre Pare perquè ens ha creat, té 
cura de nosaltres i, portat pel seu amor, vol fer-nos 
fills seus a imatge del seu Fill, Jesucrist.

Els àngels i els homes

17.  Per què ha creat Déu als Àngels? Déu ha creat 
els Àngels perquè el lloïn i siguin feliços amb Ell, i el 
serveixin com a missatgers en l’obra de salvació dels 
homes.
18.  Qui és l’Àngel de la Guarda? L’Àngel de la Guar-
da és el que Déu ens dóna a cadascú perquè ens 
guardi a la terra i ens guiï cap al cel.
19.  Què és el més important que Déu ha creat? 
L’home i la dona són el més important que Déu ha 
creat. Els va crear a imatge i semblança seva, lliures, 
capàços d’estimar i de conèixer la veritat, i iguals en 
dignitat.
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20. Per quin fi ens ha creat Déu? Déu ens ha creat 
perquè el coneguem, l’estimem i l’obeïm, perquè així 
serem feliços amb ell a la terra i després al cel.
21.  Déu té cura de tota l’obra de la creació? Sí, Déu 
té cura de totes les coses amb saviesa i amor. Espe-
cialment té cura de nosaltres, perquè ens ha fet fills 
seus. 
22.  Quin va ser el pecat d’Adam i Eva? Adam i Eva, 
els nostres primers pares, temptats pel diable, van 
voler ser com Déu i el van desobeir.
23.  Quina conseqüencia va tenir aquest primer pe-
cat? Adam i Eva, en pecar, van trencar l’a seva amis-
tat amb Déu i, com a conseqüència d’això, van per-
dre la gràcia de la santedat, la pau amb els homes i 
l’armonia amb la creació.
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24.  Què és el pecat original? El pecat original és la 
condició d’allunyament de Déu en què naixem com a 
conseqüència del pecat dels nostres primers pares. 
Per això necessitem la Salvació de Déu.
25.  Va abandonar Déu els homes després del primer 
pecat? Déu no va abandonar els homes, sinó que 
en va tenir misericòrdia, els va allargar la mà i els va 
prometre un Salvador, Jesucrist.
26.  Déu ens ha parlat? Sí, Déu no només ens parla 
per mitjà dels signes de la creació i de la llei natural 

que ha inscrit en el nostre cor, sinó que mogut d’un 
gran amor ha volgut revelar-se Ell mateix i convidar-
nos a la seva amistat.
27.  Com ens ha parlat Déu? Déu Nostre Senyor 
va parlar antigament a Abraham, Moises i als altres 
profetes del poble d’Israel, però en la plenitud dels 
temps ens ha parlat definitivament en el seu Fill Je-
sucrist. Aquesta revelació de Déu ha quedat escrita 
en la Sagrada Bíblia.
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Jesucrist
28. Qui és Jesucrist? Jesucrist és el Fill de Déu fet 
home per salvarnos. Nascut del Pare abans de tots 
els segles, va néixer humanament de la Verge Maria 
per obra i gràcia de l’Esperit Sant. És Déu veritable i 
home veritable.
29.  Qui és la Verge Maria? La Verge Maria és la 
Senyora plena de gràcia i de virtuts, concebuda sen-
se pecat original, que és mare de Jesús i mare nos-
tra, i és al cel en cos i ànima.
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30.  Per què diem que Jesús és el Salvador? Diem 
que Jesús és el Salvador perquè, enviat per Déu 
Pare, treu el pecat del món i fa de tots els homes una 
sola família.
31. Per què anomenem a Jesús Mestre? Anomenem 
a Jesús Mestre perquè Ell ens ensenya a estar Déu 
i el proïsme, amb la seva paraula i amb el seu exem-
ple. 
32. Què ens ensenyen els Evangelis sobre la infàn-
cia de Jesús? Els Evangelis ens ensenyen que Jesús 
va néixer a Betlem i va viure a Natzaret amb Maria 
i Josep. Al costat d’ells va créixer en saviesa, edat i 
gràcia davant Déu i davant els homes.
33. Què va fer Jesús durant la seva vida pública? 
Durant la seva vida pública, Jesús va anunciar i va 
fer present la Bona Nova de la Salvació: el Regne de 
Déu ja ha arribat a nosaltres.
34. Què és el Regne de Déu? El Regne de Déu és la 
nova vida que Déu ens dóna, que és viure en justí-
cia, veritat, amor i pau.
35. Per què la gent s’admirava en veure el que feia 
i deia Jesús? La gent s’admirava perquè Jesús va 
passar per la vida fent el bé amb obres i paraules. 
Així mostrava que Déu vol salvar els homes.
36. Per què Jesús va fer miracles? Jesús va fer mi-
racles perquè volia dir-nos que amb Ell ha arribat el 
Regne de Déu i que creguem i confiem en Ell.
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37. Per què va morir Jesús? Jesús va morir per dur 
a terme el pla que Déu Pare tenia de salvar tots els 
homes. Gràcies a la seva vida i liurament en la creu, 
Déu Pare va perdonar els nostres pecats i ens va 
donar una nova vida.



��



��

38 Què vol dir que Jesús va res-
suscitar d’entre els morts? Vol dir 
que Jesús, després de morir i ser 
sepultat, va ser tornat a la vida pel 
poder de Déu, el seu Pare, per a 
no morir mai més.
39. Per què la resurrecció de Crist 
és tan important per a la fe cris-
tiana? Perquè amb la resurrecció 
Crist realitza la promesa de Déu 
a favor dels homes: donar-los la 
vida nova que no tindrà fi.
40. Com participem nosaltres de 
la resurrecció de Jesús? Nosal-
tres participem de la seva resu-
rrecció si creiem que Jesús ha 
ressuscitat i, batejats, esperem 
ressuscitar un dia amb Ell.
41. On és ara Jesucrist? Jesucrist 
està ara gloriós al cel i al Santís-
sim Sagrament de l’Altar.
42. Què va prometre Jesucrist en 
pujar al cel? Jesucrist va prometre 
que, en pujar al cel, ens enviaria 
l’Esperit Sant.
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L’Esperit Sant

43. Qui és l’Esperit Sant? L’Esperit Sant és Déu, com 
el Pare i el Fill. És la tercera persona de la Santís-
sima Trinitat. Enviat per Jesús als apòstols, Ell dóna 
vida a l’Església i la santifica.
44. Què fa l’Esperit Sant en nosaltres? L’Esperit Sant 
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ens ajuda a comprendre el que Jesús va dir, ens 
dóna força per a seguir-lo, continuar la seva obra i 
confiar en Déu Pare.
45. Què és l’Església? L’Església és la gran família 
dels qui creuen en Jesús i el segueixen; unida pels 
mateixos sagraments, té com a pastors els succes-
sors dels apòstols.



��

46. Per què diem que l’Església és el nou poble de 
Déu? L’Església és el nou poble de Déu perquè, 
guiada per l’Esperit Sant, camina cap a Déu Pare 
amb Jesucrist, el Senyor.
47. Per què diem que l’Església és la nostra mare? 
Diem que l’Església és la nostra mare perquè ens fa 
fills de Déu pel Baptisme, ens alimenta amb el Pa de 
la Paraula i de l’Eucaristia, i ens ajuda a créixer en la 
vida cristiana.
48. Quina és la missió de l’Església? La missió de 
l’Església és continuar l’obra de Jesús en el món fins 
a la fi dels temps.
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49.  Què vol dir “crec en la resurrecció de la carn”? 
Vol dir que creiem que, de la mateixa manera que 
Crist va ressuscitar, també nosaltres ressuscitarem 
amb el nostre cos a la fi dels temps, quan Crist torni 
en la seva glòria.
50.  Què vol dir “crec en la vida eterna”? “Creure 
en la vida eterna” vol dir que creiem que, després 
d’aquesta vida, Déu Pare ens donarà una vida que 
durarà per sempre.
51.  Què és el cel? El cel és la felicitat que ténen els 
homes que ja són amb Déu per sempre.
52. Què és l’infern? L’infern és el sofriment dels ho-
mes que, després de la mort, estan separats de Déu 
per sempre.
53. Què és el purgatori? El purgatori és el sofriment 
dels homes que han mort en pau amb Déu, però que 
han de ser purificats dels seus pecats abans de par-
ticipar en la plena felicitat del cel.
54. Què significa la paraula “Amén” amb què acaba 
el Credo? Dir “Amén” significa que creiem les parau-
les, les promeses i els manaments de Déu; que ens 
fiem totalment d’Ell.
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55. Jesús és present avui entre nosaltres? Jesús 
és present avui entre nosaltres quan l’Església pre-
ga, proclama la Paraula de Déu i celebra els sagra-
ments, particularment l’Eucaristia. També és present 
en tots els homes, sobretot en els més pobres i els 
qui sofreixen.
56. Què són els sagraments? Els sagraments són 
uns signes sensibles instituïts per Jesucrist, pels 
quals Ell es fa present i ens dóna el seu Esperit Sant 
i la seva gràcia.
57. Què passa quan l’Església celebra els sagra-
ments? Quan l’Església celebra els sagraments ens 
trobem amb Crist ressuscitat i rebem la gràcia de 
l’Esperit Sant.
58. Quins són els set sagraments? Els set sagra-
ments són: el Baptisme, la Confirmació, l’Eucaristia, 

LA CELEBRACIÓ DEL MISTERI CRISTIÀ
 
Els gestos i les paraules de Jesús continuen avui 
vius entre nosaltres a través dels gestso i les pa-
raules de l’Església: els sagraments. Els qui par-
ticipem en la vida de l’Església sabem que en les 
seves paraules i accions es compleix la promesa 
de Jesús als apòstols: “Jo sóc amb  vosaltres dia 
rere dia fins a la fi del món” (Mt 28,20)
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la Reconciliació o Penitència, la Unció dels malalts, 
l’Orde sacerdotal i el Matrimoni.
59. Quins són els sagraments que ens inicien en la 
vida cristiana? Els sagraments que ens inicien en la 
vida cristiana són: Baptisme, Confirmació i Eucaris-
tia.
60. Què fa en nosaltres el sagrament del Baptisme? 
El sagrament del Baptisme ens fa fills de Déu a ima-
tge de Jesús i membres de l’Església. Pel Baptisme 
som rentats del pecat original, morim a tot pecat i 
naixem a una vida nova. 
61. Què fa en nosaltres el sagrament de la Confirma-
ció? Per la Confirmació, els batejats rebem més ple-
nament l’Esperit Sant, ens unim més a Jesucrist i a la 
seva Església i som enviats a anunciar l’Evangeli.
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62. Què és pecar? Pecar és dir “no” a l’amor de Déu, 
desobeint els seus Manaments.
63. Quines conseqüències té el pecat? El pecat tren-
ca o debilita la nostra relació amb Déu, fa mal als 
altres i a nosaltres mateixos.
64. Per què els cristians no ens desanimem malgrat 
haver pecat? Perquè Déu Pare està sempre disposat 
a perdonar-nos, ja que és misericordiós i coneix el 
nostre cor.
65. Què fa en nosaltres el sagrament de la Reconci-
liació o Penitència? Pel sagrament de la Reconcilia-
ció, l’Església, en nom de Jesús, perdona els nostres 
pecats i ens reconcilia amb Déu i amb els homes.
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66. Què hem de fer per confessar-nos bé? Per con-
fessar-nos bé hem de fer cinc coses: examen de 
conciència, dolor dels pecats, propòsit d’esmena, dir 
els pecats al confessor i cumplir la penitència. 
67. Per què els cristians celebrem el diumenge? Per-
què el diumenge és el dia del Senyor. Convocats per 
Déu Pare, celebrem l’Eucaristia. Els cristians no po-
dem viure sense celebrar el diumenge.
68. Què celebra l’Església en l’Eucaristia? En 
l’Eucaristia l’Església celebra el memorial de la Pas-
qua de Crist, l’actualització i l’ofrena sagramental del 
seu únic sacrifici a la creu.
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69. Com participem els cristians en l’Eucaristia? En 
l’Eucaristia, els cristians escoltem la Paraula, donem 
gràcies a Déu Pare i ens oferim a El amb el seu Fill 
Jesucrist. En la comunió rebem Jesús com a aliment 
de vida eterna que ens uneix a tots com a germans.
70. És Jesús realment present en l’Eucaristia? Sí, per 
les paraules de la consagració i per l’acció de l’Esperit 
Sant, Jesús és realment present en l’Eucaristia: el 
que sembla pa i vi és el Cos i la Sang del Senyor.
71. A què ens invita el sacerdot quan diu: “Aneu-vos-
en en pau”? El sacerdot ens envia a compartir la fe, 
la pau i tot allò que és nostre amb tothom.
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72. Què ens cal per rebre dignament l’Eucaristia? 
Per rebre dignament l’Eucaristia ens cal vàries co-
ses: saber a Qui anem a rebre, estar en gràcia de 
Déu i guardar el dejuni eucarístic.
73. Què fa en nosaltres l’Eucaristia? L’Eucaristia ens 
uneix més a Crist i a l’Església, ens enforteix en la 
vida cristiana i ens fa créixer en l’amor al proïsme.
74. Qui són els qui presideixen l’Eucaristia? 
L’Eucaristia la presideixen els bisbes i els preve-
res com a representants de Crist, Cap i Pastor de 
l’Església.
75. Què és la Unció dels malalts? La Unció dels malal-
ts és el sagrament que ens enforteix en la malaltia i 
ajuda els qui estan en perill de mort, unint els seus 
sofriments al sofriment de Crist.
76. Què és el sagrament de l’Orde sacerdotal? És el 
sagrament pel qual alguns batejats són consagrats 
per l’Església per continuar la missió que Crist va do-
nar als apòstols.
77. Què és el sagrament del Matrimoni? És el sa-
grament que santifica la unió de l’home i de la dona, 
del qual neix la família cristiana com a comunitat de 
vida i amor.
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LA VIDA EN CRIST

El cristià és cridat a viure i créixer fins a la mesura de Crist 
Jesús responent al projecte d’amor que Déu Pare té sobre 
tots els homes. Aquest projecte d’amor s’expressa en els 
Manaments, que es resumeixen en l’amor a Déu i al proïs-
me, tal com Jesús ens ha ensenyat.
Avui, com sempre, l’Església ens convida a seguir Jesús se-
gons els Manaments de Déu amb l’ajuda de l’Esperit Sant, 
que ens dóna la força per a complir-los amb generositat, 
alegria i llibertat.

78. Els cristians podem seguir Jesús? Sí, els cris-
tians podem seguir Jesús gràcies a l’Esperit Sant, 
que viu en nosaltres i ens ajuda a conèixer el que 
és bo i el que és dolent. És l’Esperit qui ens dóna la 
forçá per a obrar el bé.
79. Podem escollir entre el bé i el mal? Podem esco-
llir entre el bé i el mal perquè Déu ens ha fet lliures 
i ens dóna la seva gràcia per a fer el bé i evitar el 
mal.
80. Què són les virtuts? Les virtuts són disposicions 
permanents de l’ànima a obrar el bé. Quan les pos-
seim podem fer fàcilment el bé, quan les perdem fem 
el mal i caiem en els vicis.
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81. Quines són les virtuts més importants? Les virtuts 
més importants són les teologals: la fe, l’esperança i 
la caritat, la més gran.
82. Per què les virtuts teologals són les virtuts prin-
cipals? Són les virtuts principals perquè dirigeixen la 
nostra vida cap a Déu, per poder creure en Ell, con-
fiar-hi en tot moment, i sobretot, per poder estimar 
com Ell ens ha estimat.
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83. Quines altres virtuts ha de practicar el cristià? 
El cristià ha de practicar també les virtuts cardinals: 
la prudència, la justícia, la fortalesa i la temperança, 
així com la humilitat i l’agraiment, essencials per a 
una vida honrada i feliç.
84. Quin és l’obstacle més gran per a seguir Jesús? 
L’obstacle més gran per a seguir Jesús és oblidar-
nos d’ell i dels seus Manaments en la vida diària.
85. Què hem de fer per a seguir Jesús? Per a seguir 
Jesús hem de complir la voluntat de Déu, manifes-
tada en els deu Manaments, tal com els va viure i 
ensenyar Jesús i ens els ha transmès l’Església.
86. Què són els deu Manaments? Els deu Mana-
ments són el “decàleg” o la Llei que Déu, per mitjà de 
Moisès, va donar al poble d’Israel perquè els cumplís 
i així fos el poble de Déu. 
87. Què ens ensenyen els deu Manaments? Els deu 
Manaments ens ensenyen el camí per a arribar a 
Déu i així ser feliços i fer feliços els altres.
88. Quins són els deu Manaments? Els deu Mana-
ments són aquests: el primer, estimaràs Déu sobre 
totes les coses; el segon, no diràs el nom de Déu en 
va; el tercer, santificaràs les festes; el quart, honra-
ràs pare i mare; el cinquè, no mataràs; el sisè, no 
faràs accions impures; el setè, no robaràs; el vuitè, 
no diràs falsos testimonis ni mentiràs; el novè, no 
consentiràs pensaments ni desitjos impurs; i el desè, 
no destijaràs els béns dels altres.
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89. Què ens va ensenyar Jesús sobre els Mana-
ments? Jesús ens va ensenyar a no separar mai 
l’amor a Déu de l’amor als nostres germans.
90. Quin és el Manament nou de Jesús? El Mana-
ment nou de Jesús és aquest: “Estimeu-vos els uns 
als altres tal com jo us he estimat”.
91. Quina és la novetat d’aquest Manament? La no-
vetat d’aquest Manament és que Jesús ens crida a 
estar tothom fins a donar la vida, fins i tot pels nos-
tres enemics, com Ell va fer. 
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LA PREGÀRIA CRISTIANA
La pregària és una relació viva i personal dels homes amb 
Déu Pare, amb el seu Fill Jesucrist i amb l’Esperit Sant. 
Jesús ens va ensenyar l’oració més important: el Parenostre. 
La Verge Maria va reconèixer les obres grans que Déu havia 
fet en ella; per això pregava i lloava el Senyor.
En la comunitat cristiana aprenem a escoltar Déu, a agrair-li 
els dons que ens fa, a acollir la seva voluntat, a demanar-li 
ajut en la nostra necessitat, a viure a la seva presència. La 
família cristiana és el primer lloc d’educació en la pregària.

92. Què és pregar? Pregar és parlar amb Déu, el 
nostre Pare celestial, per lloar-lo, donar-li gràcies i 
demanar-li tota mena de béns. Ell sempre ens esti-
ma i escolta, i quan preguem responem a Déu com 
a fills seus. 
93. Com pregava Jesús? Jesús pregava amb con-
fiança, perquè Ell coneixia Déu el seu Pare més bé 
que ningú.
94. Podem atrevir-nos a parlar amb Déu, el nostre 
Pare? Sí, podem atrevir-nos a parlar amb Déu, el 
nostre Pare, perquè Jesús mateix ens ho va manar i 
per això ens va ensenyar el Parenostre.
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95. Quina és la petició que orienta l’oració del Pare-
nostre? La petició que orienta tot el Parenostre és 
aquesta: “Vingui a nosaltres el vostre Regne”.
96. De quina manera podem parlar amb Déu en la 
pregària? En la pregària podem donar gràcies a 
Déu, demanar-li ajuda, lloar-lo, oferir-nos-hi, estar 
en silenci davant seu adorant-lo. Igualment com par-
lem amb Déu Pare, podem parlar amb Jesús i amb 
l’Esperit Sant.
97. És possible pregar en qualsevol moment? Sí, 
és possible pregar en qualsevol moment, perquè el 
Senyor és sempre present en tots els esdeveniments 
de la nostra vida.
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98. Qui pot ensenyar-nos a pregar? Aprenem a pre-
gar especialment en família, a la catequesi, en co-
munitat amb altres cristians i en el silenci del nostre 
cor.
99. Quins són els llocs favorables per a la pregària? 
Es pot pregar en qualsevol lloc, però el temple és el 
lloc propi de la pregària de l’Església.
100. Podem fer oració als Àngels i als Sants? Sí, po-
dem fer oració als Àngels i als Sants, sobretot a la 
Verge Maria, perquè ells intercedeixen per nosaltres 
davant de Jesús i del Pare del cel.
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Recorda que la Verge Maria és la teva Mare del Cel. 
Ella, que sempre està al costat de Jesús i li parla 
molt de tu,t’estima molt! 
La Verge Maria és qui millor et pot ajudar a seguir 
Jesús... Coneix dreceres per anar cap al Cel!
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