20 de Novembre de 2022
FULL DE DIUMENGE 2022/43
MÀRTIR FIDEL
Els cristians hem atribuït al Crucificat diversos noms: «redemptor», «salvador», «rei», «alliberador».
Podem acostar-nos a ell agraïts: ell ens ha rescatat de la perdició. Podem contemplar-lo commoguts:
ningú no ens ha estimat així. Podem abraçar-nos a ell per trobar forces enmig dels nostres sofriments i
penes.
Entre els primers cristians se l’anomenava també
«màrtir», és a dir «testimoni». Un escrit que porta
per nom Apocalipsi, redactat cap a l’any 95, veu en
el Crucificat el «màrtir fidel», «testimoni fidel». Des
de la creu, Jesús se’ns presenta com a testimoni
fidel de l’amor de Déu i també d’una existència
identificada amb els últims. No hem d’oblidar-ho.
Es va identificar tant amb les víctimes innocents
que va acabar com elles. La seva paraula
molestava. Havia anat massa lluny parlant de Déu i
la seva justícia. Ni l’Imperi ni el temple ho podien
consentir. Calia eliminar-lo. Potser, abans que Pau
comencés a elaborar la seva teologia de la creu,
entre els pobres de Galilea es vivia aquesta
convicció: «Ha mort per nosaltres», «per defensar-nos fins a la fi», «per atrevir-se a parlar de Déu com
a defensor dels últims».

Mirant el Crucificat hauríem de recordar instintivament el dolor i la humiliació de tantes víctimes
desconegudes que, al llarg de la història, han patit, pateixen i patiran oblidades per gairebé tothom.
Seria una burla besar el Crucificat, invocar-lo o adorar-lo mentre vivim indiferents a tot sofriment que no
sigui el nostre.
El crucifix està desapareixent de les nostres llars i institucions, però els crucificats encara hi són. Els
podem veure cada dia a qualsevol telenotícies. Hem d’aprendre a venerar el Crucificat no en un petit
crucifix, sinó en les víctimes innocents de la fam i de les guerres, en les dones assassinades per les
seves parelles, en els que s’ofeguen en enfonsar-se les seves pasteres.
Confessar el Crucificat no és només fer grans professions de fe. La millor manera d’acceptar-lo com a
Senyor i Redemptor és imitar-lo vivint identificats amb els qui pateixen injustament.

José Antonio Pagola
Traductor: Francesc Bragulat
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SABER SER LLIURES

Gàlates 5:1
Crist ens ha alliberat perquè siguem lliures. Així, doncs, manteniu-vos ferms i no us
deixeu sotmetre altra vegada al jou de l'esclavatge!
Colossencs 1:15-20
15 Ell és la imatge del Déu invisible, engendrat abans de tota la creació,
16 ja que Déu ha creat per ell totes les coses, tant les del cel com les de la terra, tant les visibles com

les invisibles, trons i sobiranies, potències i autoritats. Tot ha estat creat per ell i destinat a ell.
17 Ell existeix abans de tot, i tot es manté unit gràcies a ell.
18 Ell és també el cap del cos, que és l'Església. Ell és l'origen, el primogènit dels qui retornen d'entre
els morts, perquè ell ha de ser en tot el primer.

19 Déu volgué que residís en ell tota la plenitud.
20 Déu volgué reconciliar-ho tot per ell i destinar-ho a ell, posant la pau en tot el que hi ha, tant a la
terra com al cel, per la sang de la creu de Jesucrist.

1Corintis 11: 23-26
23 La tradició que jo he rebut i que us he transmès a vosaltres ve del Senyor. Jesús, el Senyor, la nit
que havia de ser entregat, prengué el pa,
24 digué l'acció de gràcies, el partí i digué: «Això és el meu cos, ofert per vosaltres. Feu això, que és

el meu memorial.»
25 I havent sopat féu igualment amb la copa, tot dient: «Aquesta copa és la nova aliança segellada
amb la meva sang. Cada vegada que en beureu, feu això, que és el meu memorial.»
26 Perquè cada vegada que mengeu aquest pa i beveu aquesta copa anuncieu la mort del Senyor

fins que ell vingui.
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CULTE DE LLOANÇA I COMUNIÓ 20/NOVEMBRE/2022
Preludi musical: Eunice Pere:

“Sovin em sento com un orfa perdut”.
Bradley Sowash

BENVINGUDA I comunicacions
Presideix:

Pr. Xavier Guerrero

Lectura Bíblica

Colossencs 1:15-20

TEMPS DE LLOANÇA

Cançó pel Sant Sopar:
“Més goig, més força”

Pregària per l’ofrena

Més goig, més força

SANT SOPAR

1Corintis 11:23-26

Jo vull més i més de Tu.
Més goig, més força

PREDICACIÓ

Jo vull més i més de Tu

“Saber ser lliures”.
Gàlates 5:1
Pr. Xavier Guerrero

Jo et lloaré amb tot el meu cor,

Jo et lloaré amb tot el meu ser,
Jo et lloaré amb la meva ment.
Tu ets el meu Déu

COMIAT i BENEDICCIÓ

Tu ets el meu Déu

Postludi musical: PARTICIPACIÓ DE LA CORAL

Culte en directe
12:00h.

https://youtu.be/D06pgfjLlKAhttps://

Preguem pel poble Ucraïnès
I tots els desplaçats
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ANIVERSARIS del 21 al 27 de novembre
Dia 21
25
26

David Acosta
Alex (net de Sílvia Guardiola)
Sara Blanco

COMUNICATS


Cada primer diumenge de mes farem una OFRENA ESPECIAL d’aliments: Aquest
mes de Novembre ens afegim a la crida que fa la UEBE.



11:00 Escola Dominical: 27 de novembre Els llauradors homicides (40 GL)
12:1-12



Culte de pregària els dimarts a les 19:00h.



Demà dilluns assaig de la Coral a les 20,00h.



Els propers 25 i 26 de novembre de 2022 es fa EL GRAN RECAPTE, necessitem
saber si pots fer de voluntari en una franja horària de divendres 25 i/o dissabte 26 (de
9:00 a 21:00). Aquest any tornarem a posar la taula i recollirem aliments i productes
destinats al programa alimentari de l'església. Si pots venir digues-li a la Salva.

Marc

https://www.youtube.com/watch?v=YYJHIfV_xnI


Recordeu de portar les capses de la campanya Nen del Nadal



Del 11/12 a 8/01 no hi ha escola dominical

AVANÇAMENT CALENDARI ACTIVITATS 2022
27 de Novembre 1er Diumenge d’Advent
04 de Desembre segon diumenge d’Advent
6-8 de Desembre: 6-8 IV Congres protestant, representen al Rdt Xavi G i Jonathan C
11 de Desembre Festa de Nadal i Dinar
18 de Desembre Concert de Nadal de la Coral El Redemptor
25 de Desembre Culte especial de Nadal
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MOTIUS DE PREGÀRIA
L’església prega i serveix, i així atenem les necessitats dels germans i de les persones que Déu ens
posa en el camí. No ens cansem de pregar per la
gent gran, pels que estan malalts o pels que estan
en una situació de fragilitat emocional. Preguem per
la malaltia de la Covid i per les mesures de
contenció, preguem per les persones que passen per
estretor econòmica, discriminacions o pateixen
violència, especialment també per les persones més
vulnerables de la societat.
No deixem d’alimentar la fe i serem incansables.
Podeu seguir-nos i estar al dia per WhatsApp al Taulell de pregària i Àgora Devocionals, si encara no
hi sou apuntats, ho podeu demanar al Pastor Xavier Guerrero i ell us hi afegirà.

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

Ja ha sortit el 7è tràiler a més de material per
posar calefacció a un orfenat evangèlic.
Encara estàs a temps de fer la teva aportació

ON ENS POTS TROBAR

https://www.facebook.com/elredemptor
esglesiadelredemptor
c/ Moratín, 105
08206 Sabadell
info@esglesiaredemptor.org
Tel.: 937 263 440

Agraïm als germans que estan ofrenant online al compte
de l'església, ens permet seguir atenent els compromisos.

Tel.: 654 233 202
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