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FRATERNITAT RESPONSABLE 

 

No necessitem gaires arguments ni versets per observar que el Nou Testament ens convida a viure la 

nostra fe al costat d’altres creients i al costat de tothom aquí diem proïsme. En aquesta vinculació a 

l’altre, hi ha un valor predominant que és l’amor i la crida a imitar les actituds de Jesús qui va posar als 

demés per davant de sí mateix. En aquest sentit Pau escriu als Gàlates i els recorda que en la família 

de la fe ja no hi ha diferencies per causa de la condició social, ètnica o de gènere (Gal 3:26-28). De 

manera que un cristià hauria de ser dels primers en reivindicar la igualtat de drets, oportunitats, de 

tracte i dignitat entre germanes i germans, entre homes i dones. Un dia com el que vivim cada any en el 

8 de març, en el que es celebra el dia internacional de la dona i en el que es posen de relleu les 

reivindicacions que cal fer en favor de les dones del món. És un dia a on es denuncia la realitat global 

de les dones i la necessitat que des de la nostra esfera d’influència (famílies, esglésies...) s’avanci en la 

justícia i equitat i desapareguin les violències que fereixen i maten a tantíssimes dones del món. Avui 

ens afegim a la denuncia de les dones de l’Associació Baptista Mundial, fem memòria del fets històrics 

que van propiciar la lluita per la igualtat de drets i oportunitats de les dones i ens fem còmplices del 

progrés i avenços que ens ha de tractar a totes i tots per igual, com per exemple el que apunta la ONU 

"Per un món digital inclusiu: Innovació i tecnologia per a la igualtat de gènere".  Això permetrà que les 

dones al món tinguin accés a les tecnologies que li poden donar oportunitats de reeixir de la invisibilitat. 

 

Feliç i reivindicatiu dia internacional de la dona 2023 

 

 

https://bwawomen.org/es/gender-based-violence/ 

 

UNA CRISI GLOBAL REQUEREIX UNA RESPOSTA GLOBAL 

 

18% de les dones han patit violència física i/o sexual per part de la seva parella en els darrers 12 mesos. 

L´Aliança Mundial Baptista i les Dones de l´Aliança Mundial Baptista creuen que això trenca el cor de Déu, i 

també trenca els nostres cors. Però la nostra fe ens crida a l'acció per portar la justícia, la llibertat, l'esperança, la 

curació i la restauració a les dones, els infants i les famílies de tot el món. 

 

 https://www.unwomen.org/es/noticias/en-lamira/2023/03/en-la-mira-dia-

internacional-de-la-mujer  

12 de MARÇ de  2023 

FULL DE DIUMENGE 2023/11 

https://bwawomen.org/es/gender-based-violence/
https://www.unwomen.org/es/noticias/en-lamira/2023/03/en-la-mira-dia-internacional-de-la-mujer
https://www.unwomen.org/es/noticias/en-lamira/2023/03/en-la-mira-dia-internacional-de-la-mujer


2 

…/… 

 

Aquest 8 de març del 2023, suma't a la celebració d'ONU Dones i Nacions Unides 

del Dia Internacional de la Dona sota el lema "Per un món digital inclusiu: 

Innovació i tecnologia per a la igualtat de gènere". 

 

https://www.unwomen.org/es/noticias/comunicado-de-prensa/2022/11/comunicado

-de-prensa-de-acuerdo-con-un-nuevo-informe-sobre-femicidio-de-la-unodc-y-onu-

mujeres-las-                mujeres-y-las-ninas-corren-mas-riesgo-de-ser-asesinadas-

en-el-hogar 

 

 

D'acord amb un nou informe sobre feminicidi de la UNODC i ONU Dones, les dones i les nenes corren 

més risc de ser assassinades a la llar 

Segons l'estudi més recent, de mitjana, més de cinc dones o 

nenes van ser assassinades cada hora per parelles íntimes o 

altres membres de la família el 2021. 

23 DE NOVEMBRE DEL 2022. De totes les dones i les nenes 
assassinades intencionalment l'any passat, al voltant del 56% 

van ser assassinades per parelles íntimes o altres membres 
de la família (45.000 de 81.000), cosa que demostra que la 
llar no és un lloc segur per a moltes. Mentrestant, l'11% de 
tots els homicidis d'homes es cometen a l'esfera privada. 

 

El 8 de març de 1908, un succés transcendental va marcar la història del treball i la lluita sindical al món 

sencer: 129 dones van morir en un incendi a la fàbrica Cotton, de Nova York, Estats Units, després que 

es declaressin en vaga amb permanència al lloc de treball. El motiu era degut a la recerca d'una 

reducció de jornada laboral a 10 hores, un salari igual al que percebien els homes que feien les 

mateixes activitats i les males condicions de treball que patien. El propietari de la fàbrica va ordenar 

tancar les portes de l'edifici perquè les dones desistissin i abandonessin el lloc. Tot i això, el resultat va 

ser la mort de les obreres que es trobaven a l'interior de la fàbrica. 

Aquest mateix any, el 3 de maig, es va realitzar un acte pel dia de la dona a Chicago, preàmbul perquè 

el 28 de febrer de 1909, a Nova York, es commemori per primera vegada el “Dia Nacional de la Dona”. 

Amb aquest antecedent, un any després, el 1910, es va desenvolupar la segona Conferència 

Internacional de Dones Socialistes, a la capital danesa, Copenhaguen. El tema central va ser el sufragi 
universal per a totes les dones, i per moció Clara Zetkin, líder de l'“aixecament de les 20.000”, es va 
proclamar oficialment el 8 de març com el Dia Internacional de la Dona Treballadora, en homenatge a 
les dones caigudes a la vaga del 1908. 

Més a prop en el temps, el 1977, l'Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) 
va designar oficialment el 8 de març el Dia Internacional de la Dona. 

Així mateix, el 2011 es va celebrar el centenari del dia, amb la premissa d'Igualtat de Gènere i 
l'Empoderament de la Dona 

(ONU dones recollit a    https://iglesiametodista.org.ar/etiqueta/dia-de-la-mujer/)  

https://www.unwomen.org/es/noticias/comunicado-de-prensa/2022/11/comunicado-de-prensa-de-acuerdo-con-un-nuevo-informe-sobre-femicidio-de-la-unodc-y-onu-mujeres-las-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20mujeres-y-las-ninas-corren-mas-riesgo-de-ser-as
https://www.unwomen.org/es/noticias/comunicado-de-prensa/2022/11/comunicado-de-prensa-de-acuerdo-con-un-nuevo-informe-sobre-femicidio-de-la-unodc-y-onu-mujeres-las-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20mujeres-y-las-ninas-corren-mas-riesgo-de-ser-as
https://www.unwomen.org/es/noticias/comunicado-de-prensa/2022/11/comunicado-de-prensa-de-acuerdo-con-un-nuevo-informe-sobre-femicidio-de-la-unodc-y-onu-mujeres-las-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20mujeres-y-las-ninas-corren-mas-riesgo-de-ser-as
https://www.unwomen.org/es/noticias/comunicado-de-prensa/2022/11/comunicado-de-prensa-de-acuerdo-con-un-nuevo-informe-sobre-femicidio-de-la-unodc-y-onu-mujeres-las-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20mujeres-y-las-ninas-corren-mas-riesgo-de-ser-as
https://iglesiametodista.org.ar/etiqueta/dia-de-la-mujer/)
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  CULTE DE LLOANÇA I adoirció 
  

PRELUDI  Dori Botines “La Missió" , de Ennio Morricone 

 

BENVINGUDA I comunicacions 
Presideix:   Míriam Cortés 

 

PREGARIA      

 

Lectura:     Fil 2:5-11  Gal 3:26-28  per Marta Sánchez 

 

TEMPS DE Lloança 

  Pregaria per l’ofrena 

POEMA   
   Míriam Pàmies 

 

Predicació  
      “Lo que debemos saber”.  

      Romans 8: 31-39 

      Pr. Francisco Melero 

     

COMIAT i BENEDICCIÓ   

 

POSTLUDI  Anna Cortés “Senyor Déu meu”   Michael Larkin 

 

 

 

 

 

 

 

  https://youtube.com/live/jBP17RTp3J0?feature=share  

Culte en direte 

12:00h. 

COMUNICATS 
 Avui 12 de març Dia de la Dona 
 Culte de pregària els dimarts a les 19:00h. 

 Escola Dominical diumenge dia 19 de març amb: El servent malvat (29 GL) Mateu 18:23-34 

 Cada primer diumenge de mes farem una OFRENA ESPECIAL d’aliments:  Aquest gener 
portar aliments perdurables en el temps pel nostre rebost. 

 

https://youtube.com/live/jBP17RTp3J0?feature=share
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LECTURES 
 
 

Romans. 8.31-39 

31 Què direm, doncs, davant d'això? Si tenim Déu amb nosaltres, qui tindrem en contra? 32 Ell, que no 

va plànyer el seu propi Fill, sinó que el va entregar per tots nosaltres, com no ens ho donarà tot 

juntament amb ell? 33 Qui s'alçarà per acusar els elegits de Déu, si Déu mateix els fa justos? 34 Qui 

gosarà condemnar-los, si Jesucrist mateix va morir, més encara, va ressuscitar, està a la dreta de Déu i 

intercedeix per nosaltres? 35 Qui ens separarà de l'amor de Crist? ¿La tribulació, l'angoixa, la 

persecució, la fam, la nuesa, el perill, la mort violenta? 36 Tal com diu l'Escriptura: És per tu que anem 

morint tot el dia, i ens tenen com anyells duts a matar. 37 Però, de tot això, en sortim plenament 

vencedors gràcies a aquell qui ens estima. 38 N'estic cert: ni la mort ni la vida, ni els àngels ni les 

potències, ni el present ni el futur, ni els poders, 39 ni el món de dalt ni el de sota, ni res de l'univers 

creat no ens podrà separar de l'amor de Déu que s'ha manifestat en Jesucrist, Senyor nostre. 

 

Fil 2:5-11 

5 Tingueu els mateixos sentiments que tingué Jesucrist: 6 Ell, que era de condició divina, no es volgué 

guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, 7 sinó que es va fer no res: prengué la condició d'esclau i 

es féu semblant als homes. 

Tingut per un home qualsevol, 8 s'abaixà i es féu obedient fins a la mort, i una mort de creu. 9 Per això 

Déu l'ha exaltat i li ha concedit aquell nom que està per damunt de tot altre nom, 10 perquè en el nom 

de Jesús tothom s'agenolli al cel, a la terra i sota la terra, 11 i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és 

Senyor, a glòria de Déu Pare. 

 

Gal 3:26-28 

 
26 Tots vosaltres, per la fe, sou fills de Déu en Jesucrist: 27 tots els qui heu estat batejats en Crist us 

heu revestit de Crist. 28 Ja no hi ha jueu ni grec, esclau ni lliure, home ni dona: tots sou un de sol en 
Jesucrist.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ANIVERSARIS del 12 al 19 de març 

  
13 Salva Padial 
14 David Casas (fill) 
15 David Simarro 
16 Josué Cifuentes 
17 18 Javier Carrión 

AJUT DE LA UEBE A TURQUIA 

Mientras los dos contenedores UEBE de emergencia viajan hacia 

Turquía, estamos preparando todo para visitar la zona de Antio-

quía del 20-25 marzo y ver cómo se desarrolla la ayuda enviada. 

Acabamos de enviar 28.000€ para la construcción de casas. Aquí 

podéis ver las primeras terminadas: 
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Agraïm als germans que estan ofrenant online al compte  

de l'església, ens permet seguir atenent els compromisos. 

c/ Moratín, 105 

08206 Sabadell 

info@esglesiaredemptor.org 

Tel.: 937 263 440 

Tel.: 654 233 202 

https://www.facebook.com/elredemptor 

esglesiadelredemptor 

ON ENS POTS TROBAR 

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 

Preguem pel poble Ucraïnès 

I tots els desplaçats  

mailto:info@esglesiaredemptor.org
https://www.facebook.com/elredemptor
https://www.facebook.com/elredemptor

