

Després de rentar-los els peus, es va posar el mantell i tornà a taula. 

Llavors els digués: 

- ¿Enteneu això que us he fet? Vosaltres em diu “Mestre” i “Senyor”, i 

feu bé de dir-ho, perquè ho sóc. Si, doncs, jo, que sóc el Mestre i el Se-

nyor, us he rentat els peus, també vosaltres us els heu de rentar els uns 

als altres. Us he donat exemple perquè, tal com jo us ho he fet, ho feu 

també vosaltres. En veritat, en veritat us ho dic: el criat no és més im-

portant que el seu amo, ni l’enviat més important que el qui l’envia. Ara 

que heu entès tot això, feliços de vosaltres si ho poseu en pràctica! 

Jn 13, 12 - 17 
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Recordem que l’objectiu principal d’aquesta sessió Establir compromisos personals en la pre-
gària i el servei per aquest nou curs. Ens ajudem d’un text bíblic per a fer-ho, i ens deixem 
una estona per a reflexionar i pregar junts.  
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Lord, I come, I confess 
Bowing here I find my rest 

Without You I fall apart 
You're the One that guides my heart 

 
Lord, I need You, oh, I need You 

Every hour I need You 
My one defense, my righteousness 

Oh God, how I need You 
 

Where sin runs deep Your grace is more 
Where grace is found is where You are 

And where You are, Lord, I am free 
Holiness is Christ in me 

 
Lord, I need You, oh, I need You 

Every hour I need You 
My one defense, my righteousness 

Oh God, how I need You 
 

Teach my song to rise to You 
When temptation comes my way 

And when I cannot stand I'll fall on You 
Jesus, You're my hope and stay 

 
Lord, I need You, oh, I need You 

Every hour I need You 
My one defense, my righteousness 

Oh God, how I need You 
 

You're my one defense, my righteousness 
Oh God, how I need You 

My one defense, my righteousness 
Oh God, how I need You 

Senyor, jo vinc, ho confesso 
Cedint aquí em trobo la meva descans 

Sense tu caic en trossos 
Tu ets el que guia el meu cor 

 
Senyor, et necessito, oh, et necessito 

Cada hora et necessito 
La meva única defensa, la meva justícia 

Oh Déu, ¿com et necessito 
 

On el pecat és profunda seva gràcia és més 
On es troba la gràcia és on vostè és 

I on està, Senyor, jo sóc lliure 
La santedat és Crist en mi 

 
Senyor, et necessito, oh, et necessito 

Cada hora et necessito 
La meva única defensa, la meva justícia 

Oh Déu, ¿com et necessito 
 

Ensenyi a la meva cançó a l'altura de Vostè 
Quan la temptació ve a la meva manera 

I quan no puc suportar que cauré sobre vostè 
Jesús, Tu ets la meva esperança i mantenir- 

 
Senyor, et necessito, oh, et necessito 

Cada hora et necessito 
La meva única defensa, la meva justícia 

Oh Déu, ¿com et necessito 
 

Tu ets la meva única defensa, la meva justícia 
Oh Déu, ¿com et necessito 

La meva única defensa, la meva justícia 
Oh Déu, ¿com et necessito 
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