Església Protestant de Barcelona-Centre
Carrer dels Tallers 26, 08001 - Barcelona

Comunicat:
Cancel·lació de totes les activitats
Informem a tots els membres i simpatitzants de la nostra comunitat que, arran de la
crisi sanitària que es viu al nostre territori i seguint les indicacions rebudes per part de
la Comissió Permanent de la IEE, la FEREDE i la Generalitat de Catalunya, totes les
nostres activitats queden cancel·lades.
Aquesta no és pas una decisió fàcil, però per responsabilitat cívica creiem que és
necessari seguir totes les recomanacions que des del Govern ens estan donant.
Així doncs, amb totes les esglésies de la EEC, romandrem sense activitats comunitàries
durant les propers dues setmanes; no celebrarem cap trobada, tampoc els cultes
dominicals del 15 i 22 de març. Restarem a l’espera de l’evolució del virus i de noves
instruccions que arribin des dels òrgans de salut pública.
Recomanem a totes i tots que seguiu amb cura i estigueu amatents a totes les
recomanacions que arribin des del Govern i les autoritats sanitàries, sobre tot si sou
població de risc.
I us demanem que durant aquests dies tingueu present en les vostres pregàries
aquesta situació i també a les persones per les que pot ser més perillós, tant població
de risc com el personal sanitari que està més exposat.
Viviu sempre contents, pregueu contínuament, doneu gràcies en tota
ocasió. Això és el que Déu vol de vosaltres en Jesucrist.
No sufoqueu l'Esperit ni menyspreeu els dons de profecia. Examineu-ho tot i
quedeu-vos amb el que és bo. Allunyeu-vos de tota mena de mal.
Que el mateix Déu de la pau us santifiqui plenament i conservi del tot
irreprensibles el vostre esperit, la vostra ànima i el vostre cos per al dia de
la vinguda de nostre Senyor Jesucrist. Déu, el qui us crida, és fidel, i ell
mateix ho durà a terme (1 Tessalonicencs 5, 16-24).

