
CITES

Sant Agustí, amb ulls de fe, hi creia en aquesta realitat: «El que veiem és el pa i el calze; 
això és el que els teus ulls et senyalen. Però, allò que la teva fe t'obliga a acceptar és que el
pa és el Cos de Jesucrist i en el calze s'hi troba la sang de Jesucrist». (Fr. John A. Sistare)
___
«L'obra que Déu vol és aquesta: que cregueu en aquell que Déu ha enviat» (Jn 6,29).
___
"No le tengo miedo a la muerte, sí a una vida sin sentido" Federico Pagura.
___
Mc 10:43-44
43 Però entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important enmig vostre, que es 
faci el vostre servidor, 44 i qui vulgui ser el primer, que es faci l'esclau de tots;
___
Fets 2:46
46 Cada dia eren constants a assistir unànimement al culte del temple. A casa, partien el pa
i prenien junts el seu aliment amb joia i senzillesa de cor.
___
Esperit missioner: "El vent bufa on vol i en sents la remor, però no saps d'on ve ni on va. 
Així és tot aquell qui ha nascut de l'Esperit." (Jn 3, 8)
___
Wesley dijo: “De mi han podido decir muchas cosas, pero jamás me han llamado obispo”...
___
"Este amor es real y nos sostiene para seguirle y no desmayar. 
Este amor demostrado en la cruz es también para aquellos que no le han conocido.
Este amor que parece no tener sentido nos recuerda orar por aquellos que nos persiguen y
hacen daño. Un abrazo grande desde aqui." (Jaime - Fès)
___
Confia en Ell, que és fidel:
Sl 138, 8: "El Senyor tot ho completarà per mi.
Senyor, el teu amor és etern!
No deixis de la mà la teva obra."
___
Ap 2:2-5 (IBEC)
2 Conec les teves obres, el teu esforç i la teva constància, i que no pots sofrir els dolents, 
sinó que has posat a prova els qui es fan passar per apòstols sense ser-ho i has demostrat 
la seva falsia; 3 que tens paciència i has suportat penes per causa del meu nom, i que no 
has defallit. 4 Però tinc contra tu que has abandonat el teu primer amor. 5 Recorda d'on 
has caigut, penedeix-te i torna a comportar-te com abans, perquè si no et corregeixes, vinc
i trec el teu lampadari del seu lloc.
___
Is 41:10
No tinguis por, perquè jo sóc amb tu;  no et desanimis, que jo sóc el teu Déu. Jo et dono 
força i t'ajudo; jo et sostinc amb la meva dreta victoriosa. 
___



Jeremías 31:16
Así ha dicho Jehová: Reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos; porque salario 
hay para tu trabajo... 
___
Ga 2:19-20
Jo, en virtut de la Llei, vaig morir a la Llei a fi de viure per a Déu. Estic crucificat amb 
Crist. Ja no sóc jo qui visc; és Crist qui viu en mi. La meva vida terrenal, la visc gràcies a la fe
en el Fill de Déu, que em va estimar i es va entregar ell mateix per mi.
___
1Co 12:13
"Pel Baptisme ens convertim en membres de l'únic Cos de Crist. "
___
2 Corintios 12:9
"Y me ha dicho: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.» Por 
tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí 
el poder de Cristo."
_____
2 Tm 2:4
"Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo 
tomó por soldado."
___
2a Corintis 4:18 
"El nostre objectiu no és pas el món que es veu, sinó el món que no es veu, perquè el món 
que veiem dura poc, i el món que no es veu dura per sempre."
______
Rm 14:23
"Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe; y todo lo 
que no proviene de fe, es pecado."
______
2 Sa 7:3
"Vés, fes tot el que el cor et digui. El Senyor és amb tu."
___


