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La teva MITRA serà un barret de palla

El teu BÀCUL serà la veritat de l’Evangeli.

El teu ANELL serà la Nova Aliança del Déu Alliberador i la Fidelitat al poble 

d’aquesta terra. 

 

LLIBERTAT 

“Si un dia em tornes a batejar...

de Pere-Llibertat.” 

 

POBRESA 

“L’actitud davant de la pobresa, defineix l’actitud davant de Déu. 

amb el pobre és trobar-

amb Déu.” 

 

AMOR AL PARE SENSE AMOR ALS GERMANS, I

“Qui creu en Déu, ha de creure en la dignitat de l’home. Qui estima el Pare, ha 

d’estimar els germans.” 

“L’Evangeli és un foc que ens crema la tranquil·litat. No es pot ser cristià i 

suportar la injustícia sense dir res.
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PERE LLIBERTAT 

serà un barret de palla 

serà la veritat de l’Evangeli. 

serà la Nova Aliança del Déu Alliberador i la Fidelitat al poble 

batejar... digues a Déu i al món que m’has posat el nom 

“L’actitud davant de la pobresa, defineix l’actitud davant de Déu. 

-se amb Déu. Qui no fa cas del pobre, no pot trobar

AMOR AL PARE SENSE AMOR ALS GERMANS, IMPOSSIBLE 

Qui creu en Déu, ha de creure en la dignitat de l’home. Qui estima el Pare, ha 

 

L’Evangeli és un foc que ens crema la tranquil·litat. No es pot ser cristià i 

la injustícia sense dir res.” 
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serà la Nova Aliança del Déu Alliberador i la Fidelitat al poble 

món que m’has posat el nom 

“L’actitud davant de la pobresa, defineix l’actitud davant de Déu. Trobar-se 

se amb Déu. Qui no fa cas del pobre, no pot trobar-se 

Qui creu en Déu, ha de creure en la dignitat de l’home. Qui estima el Pare, ha 

L’Evangeli és un foc que ens crema la tranquil·litat. No es pot ser cristià i 

 


