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Joan 15:9  Tal  com  el  Pare  m'estima,  també  jo  us  estimo  a  vosaltres. 
Manteniu-vos en el meu amor.

Isaïes 43:1 Ara, però, el Senyor que t'ha creat, poble de Jacob, el qui t'ha 
format, Israel, et diu: «No tinguis por, que jo t'allibero. T'he cridat pel teu 
nom: ets meu. 

Jeremies  1:5  --Abans  de  formar-te  en  les  entranyes  de  la  mare,  jo  et 
coneixia; abans que sortissis del seu ventre et vaig consagrar profeta 
destinat a les nacions.

Joan 15:16 No m'heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us he escollit a 
vosaltres i us he confiat la missió d'anar pertot arreu i donar fruit, i un 
fruit que duri per sempre. I tot allò que demanareu al Pare en nom meu, 
ell us ho concedirà.

3a  Joan  1:2  Estimat,  et  desitjo  que  et  trobis  bé  i  que  en  tot  tinguis 
prosperitat, tal com en té la teva ànima.

Isaïes 43:4 Ets tan preciós per a mi, tan valuós i estimat, que donaria altres 
homes en comptes teu, altres pobles, a canvi de la teva vida. 

Jeremies 31:3 El Senyor se m'aparegué de lluny, i em deia:«T'estimo amb 
un amor etern; per això t'he atret i et sóc fidel.

Osees 11:8   »Efraïm,  com t'he  de  tractar?  ¿T'haig  d'abandonar,  Israel? 
¿Haig de tractar-te com Admà? ¿He de deixar-te com Seboïm? Això em 
trasbalsaria el cor, s'encendria la meva pietat. 

Joan 3:16 Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè 
no es perdi cap dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna.

Isaïes  49:15,16  El  Senyor  li  respon:  «¿Pot  oblidar-se  una  mare  del  seu 
infantó, pot deixar d'estimar el fill de les seves entranyes? Però, ni que 
alguna l'oblidés, jo mai no t'oblidaria. 16 Et duc gravada a les palmes de 
les mans, tinc sempre presents els teus murs.

Isaïes 41:13 Perquè jo, el Senyor, sóc el teu Déu; et dono la mà i et dic: "No 
tinguis por, sóc jo qui t'ajuda!"

Mateu 28:20 i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat. Jo sóc amb 
vosaltres dia rere dia fins a la fi del món.

Joan 14:1 »Que els vostres cors s'asserenin. Creieu en Déu, creieu també 
en mi.

Isaïes 41:14 »Poble de Jacob, que ets com un cuc, Israel, que ets ben poca 
cosa, no tinguis por, jo t'ajudo! Ho dic jo mateix, el Senyor. Jo, el Sant 



d'Israel, sóc el qui t'allibera.
Isaïes 43:2 Si travesses aigües profundes, jo sóc amb tu; si passes rius, el 

corrent  no  et  cobrirà.  Si  camines  pel  foc,  no  et  cremaràs,  no  et 
consumiran les flames. 

Salms 22:1-6 Salm del recull de David. El Senyor és el meu pastor: no em 
manca res. 2 Em fa descansar en prats deliciosos, em mena al repòs 
vora l'aigua, 3 i allí em retorna. Em guia per camins segurs, per amor del 
seu nom; 4 ni que passi per la vall tenebrosa, no tinc por de cap mal. Tu, 
Senyor, ets vora meu: la teva vara i el teu bastó em donen confiança. 5 
Davant meu pares taula tu mateix enfront dels enemics; m'has ungit el 
cap amb perfums, omples a vessar la meva copa. 6 Ben cert, tota la vida 
m'acompanyen la teva bondat i el teu amor. I viuré anys i més anys a la 
casa del Senyor.

Joan 14:27 »Us deixo la pau, us dono la meva pau. Jo us dono la pau que el 
món no dóna. Que els vostres cors s'asserenin i no temin.

Filipencs 4:7 I la pau de Déu, que sobrepassa tot el que podem entendre, 
guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist.

Proverbis 3:24 si descanses, no t'alçaràs sobresaltat, dormiràs amb un son 
tranquil.

Salms  4:9  M'adormo  en  pau  així  que  em fico  al  llit,  perquè  només  tu, 
Senyor, em fas reposar segur. 

Salms 32:18 Els ulls del Senyor vetllen els qui el veneren,
els qui esperen en l'amor que els té;
Romans 5:2 Per ell, en virtut de la fe, tenim entrada en aquesta gràcia que 

ja posseïm en ferm, i per ell hem rebut l'honor d'esperar la glòria de Déu.
Isaïes 55:12 Sortireu de Babilònia cridant de goig, i us conduiran en pau a 

casa vostra. En veure-us, les muntanyes i els turons esclataran en crits 
d'alegria, i aplaudiran tots els arbres del bosc.

Joan 16:22 També ara vosaltres esteu tristos, però el vostre cor s'alegrarà 
quan us tornaré a veure. I la vostra alegria, ningú no us la prendrà.

Lluc 12:9 Però el qui em negui davant els homes, serà negat davant els 
àngels de Déu.

Mateu 10:30 I pel que fa a vosaltres, fins i tot els cabells, us té comptats.
Isaïes 54:10 Ni que les muntanyes s'apartin i se somoguin els tossals, el 

meu amor mai no s'apartarà de tu, no se somourà la meva aliança de 
pau. T'ho dic jo, el Senyor, el qui t'estima.»

Mateu 11:28-30 »Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us 
faré reposar. 29 Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus, que sóc 
benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs, 30 perquè el meu jou és suau, 
i la meva càrrega, lleugera.



Càntic 2:10 El meu estimat parla i em diu: Aixeca't, amiga meva, bonica 
meva, i vine! 

Osees 2:14,19,20 Devastaré les vinyes i les figueres que ella tenia per la 
paga  que  li  donaven  els  seus  amants.  La  convertiré  en  un  matollar 
perquè la brostegin els animals feréstecs.  19 Jo li trauré dels llavis el 
nom de Baal,  no pronunciaran mai més aquest nom. 20 Aquell  dia,  a 
favor d'ells jo faré una aliança amb els animals feréstecs, amb els ocells 
del cel i les bestioles de la terra; trencaré arcs i espases i eliminaré la 
guerra del país. Jo faré que tots ells puguin descansar tranquils.

Èxode 3:14 Llavors Déu digué a Moisès: --Jo sóc el qui sóc. I afegí: --Digues 
als israelites: "Jo sóc" m'envia a vosaltres.

Osees 13:4 Diu el Senyor: «Jo, el Senyor, sóc el vostre Déu des que éreu a 
Egipte. No coneixes cap Déu fora de mi, no hi ha cap salvador sinó jo. 

Joan 15:14 Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano.
Apocalipsi 3:20 Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i 

obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi.
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