
FULL ESPECIAL  

 

 

Bon dia Germans, 

Us volia adreçar unes paraules donada l’ excepcional situació que estem vivint, a conseqüència 

de les prevencions sanitàries que hem de prendre, per frenar la pandèmia del coronavirus. 

Aquesta situació és nova per tots nosaltres i requereix que ens faci treure el millor que tenim 

com a persones i com a cristians. 

Avui hauríem d’estar venint a l’església per trobar-nos, saludar-nos, estar junts i participar del 

sant sopar, la lloança i meditar en la Paraula de Déu. Tot això ens reconforta i avui ho trobem a 

faltar, com ens trobem a faltar tots nosaltres, perquè  la situació ho requereix . Ara, com a evi-

dència del nostre amor per l’altre ens hem de veure menys, hem de tenir menys contacte per cui-

dar-nos més, paradoxalment hem de fer menys per beneficiar-nos més. 

La situació, segons l’entenc, ens demana dues coses: tenir el cor tranquil i enfortir-nos. 

El neguit, l’ansietat, la por formen part de les nostres vivències i ens poden portar a sentir-nos 

sols, per això és bo recordar que no estem sols, que Jesús no ens ha deixat sols. Jesús va cami-

nar i va acompanyar-nos i quan va tornar al Pare, ens va deixar algú per consolar-nos i defensar-

nos, l’Esperit. De manera, que en cada moment l’Esperit ens acompanya  ens dona pau i despla-

ça la por. 

L’altre cosa que necessitem és alimentar la fe i l’esperança, amb la Paraula del Senyor, que ac-

tua com l’aliment que enforteix tota la persona i ens ajuda a estar ferms. 

Com diu Pau als colossencs:   Col 3,16   

 

“Que la paraula de Crist habiti en vosaltres amb tota la seva riquesa; instruïu-vos i encamineu-

vos els uns als altres en tota mena de saviesa; moguts per la gràcia de Déu, canteu-li en els vos-

tres cors amb salms, himnes i càntics de l'Esperit.” 

 

Pregar, llegir, estar pendents dels altres... ens dona consol i d’aquest en podem donar. 

 

Déu ens beneeixi i no ens cansem de pregar! 

 

Pr. Xavier Guerrero 

15 DE MARÇ DE 2020 



ENLLAÇOS 

A continuació teniu uns enllaços  a diverses participacions de cultes del Redemptor  

Quan al matí brilla el cel. Mark Hayes (Postludi musical) 

https://www.youtube.com/watch?v=iQylfgs3lhs&list=PLtHt3dOZVQM-ycIV4ZgWCXXCAJ0Bq1mdY 

 

Lloança 15/9/19 

https://www.youtube.com/watch?v=a4jQbP8-w-I&list=PLtHt3dOZVQM_NMPMLIGZZqK_UH5MJW_Ev 

 

Arrels 15/09/19 predicació 

https://www.youtube.com/watch?
v=ZuG4tqiTvlo&list=PLtHt3dOZVQM9_fPY3prSlPDUqjzGNbKKm&index=4&t=0s 

 

Us recordem que al canal de Youtube “Església el Redemptor Sabadell” teniu disponibles més participaci-

ons de l’església. 

Tanmateix us recordem que varies esglésies baptistes emeten el seu culte o servei en directe o en diferit. 
Com per exemple, la primera de Sabadell, Madrid i Alacant, o també la Unida de Terrassa. 

 

EEB Figueres i Roses  https://www.youtube.com/channel/UCMFoomHbeKm7HBlW3Cwu3iw    

EEB Unida Terrassa    https://youtu.be/Z3Tz4-RJp4o   

EEB Primera Sabadell https://www.youtube.com/channel/UCDH_v-bnbsJ5KoyeDxz-smA   

IEB primera de Madrid https://www.youtube.com/watch?v=8sFlBCg-Xn4&feature=emb_title  

OFRENES 

Vols ofrenar pel banc? Fes els ingressos a Banc Sabadell ES50-0081-0900-8800-0119-1722 

NO OBLIDEU DE PREGAR ELS UNS PELS ALTRES, I SI PODEU FEU-VOS UNA TRUCADA 
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