
LECTURA: FELIP I L'EUNUC 
FETS 8,26-40 

Un àngel del Senyor va parlar a Felip i li digué: "Alça't i vés-te'n cap al sud, al camí 

que baixa de Jerusalem a Gaza. És un camí solitari. "Ell se n'hi anà. Llavors aparegué 

un eunuc etíop, un alt dignatari de la reina Candace d'Etiòpia, que estava encarregat 

de tots els seus tresors. Aquest havia vingut a Jerusalem a adorar Déu i ara se'n 

tornava. Assegut en el seu carruatge, anava llegint el profeta Isaïes. L'Esperit digué a 

Felip: "Acosta't a aquest carruatge i ajuntant-hi." 

Felip cuità el pas i s'hi apropà, i va sentir com llegia el profeta Isaïes; i li preguntà: 

"Ja entens el que llegeixes?" Ell respongué: "Com ho puc entendre, si ningú no m'ho 

explica?" Llavors invità Felip que pugés i segués amb ell. 

I el passatge de l'Escriptura que llegia era aquest: Com una ovella fou dut a 
l'escorxador, i com un anyell davant del seu esquilador, ha emmudit i no obre la 
boca. En la humiliació, el seu judici li ha estat negat; i del seu destí, qui se'n 
preocupa? Perquè ha estat segat de la terra dels vivents. L'eunuc va preguntar a 
Felip: "T'ho prego: de qui diu això el profeta? De sí mateix o d'un altre?" Felip 

prengué la paraula i, començant des d'aquest passatge, li va anunciar la bona nova 

de Jesús. Mentre feien camí, van arribar en un lloc on hi havia aigua, i diu l'eunuc: 

"Mira, aquí tenim aigua. Què impedeix que jo sigui batejat?" [Felip li digué: Si creus 

de tot cor és possible. Ell respongué: Crec que Jesús és el Crist, el fill del Déu] Féu 

parar el carruatge i van baixar tots dos a l'aigua, Felip i l'eunuc, i el va batejar. 

Quan van sortir de l'aigua, l'Esperit del Senyor s'endugué Felip, i l'eunuc ja no el veié 

més, però va seguir el seu camí ple de goig. Felip es trobà a Asdod, i pel camí anava 

evangelitzant totes les poblacions fins arribar a Cesarea. 

CULTE DE BAPTISMES 

25 de juny de 2017 



MONTSERRAT 

JOAN 

Per sobre tot poder, 

de la natura i tot el que és creat; 

per sobre la saviesa i els camins humans,  

hi eres tu abans que hi fos el món. 

Per sobre tots els reis 

o cap miracle que el món hagi admirat; 

per sobre la riquesa i els tresors,  

el que vals no es pot mesurar. 

A la creu et van fer penjar 

per morir rebutjat i sol, 

com una rosa trepitjada al camp; 

però tot i així vas pensar en mi, oh, Senyor. 

Sublim fou la gràcia del Senyor,  

que a un cec perdut com jo,  

la vista va donar.  

Segur puc caminar.  

La pau jo vaig trobar. 

ANNA 

Quan estic trist i l’ànima em pesa. 

Res no va bé, i el meu cor no pot més. 

Em quedo quiet i espero en silenci, 

Fins que tu vens i seus aquí amb mi. 

M’aixeques tu i puc moure muntanyes.  

M’aixeques tu I res ja no em fa mal. 

Em fas fort quan sóc entre els teus braços. 

M’aixeques tu i sóc més del que puc.  

La vida no és sempre camí fàcil, 

No hi ha cap cor perfectament sincer. 

Però quan hi ets tu,  

Em sento ple de força i veig la llum del teu 

amor etern.  

M’aixeques tu i puc moure muntanyes.  

M’aixeques tu I res ja no em fa mal. 

Em fas fort quan sóc entre els teus braços. 

M’aixeques tu i sóc més del que puc.  

El qui escolta la meva 

paraula i creu en aquell qui 

m’ha enviat té la vida eterna 

i no quedarà sotmès a 

judici, sinó que ha passat 

de la mort a la vida. Jn 5,24 

ÀNGELA 

Jo sóc el camí, la veritat 

i la vida; ningú no arriba 

al Pare, si no és a través 

de mi. Jn 14,6 

Jo sóc la porta; el qui 

entra a través de mi se 

salvarà; podrà entrar i 

sortir, 
i 

trobarà 

pasturatges. Jn 10,9 

El Senyor és el meu pastor; 

res no em mancarà. Em farà 

reposar 
en delicats 

pasturatges prop d'aigües 

tranquil·les em menarà; 

reconfortarà la meva ànima. 

Sl 23,1-3 

ORDRE DEL CULTE 

Preludi: M T Auferil 

Benvinguda: Benjamí González 

Lectura, Fets 8,26-38 

Cant: He posat en mon Déu l’esperança 

Pregària 

Cant:  Vinc per adorar al Senyor 

Missatge : Francisco Melero 

Cants: Oh, Senyor, Rei de la Glòria        
      Oh, deixa que el Senyor t’envolti 

Baptismes: Joan 
          Montserrat 
          Àngela 
          Anna 

Anuncis 

Ofrenes 

Coral:  Jesús és la vida 
      Oceans  

Lliurament Diplomes 

Sant Sopar 

Cant: Ens alegrem en el Senyor 

Benedicció final 

Postludi : Carme Puig 


