
 

 

Culte del pacte 

20-1-2019 (Ordre de Culte) 

Preludi musical 

Benvinguda i Pregària 

… ell els fa justos purament per gràcia, en virtut de la redemp-
ció realitzada per 

Jesucrist (Romans 3, 24) 

Himne 97 CG 

Crida a la lloança: 

Salm 25, 10-22 

Himne 48 CG 

Lectures: Isaïes 61, 1-3 i Romans 5, 12-21 

Himne 339 HC 

Proclamació de la Paraula: Marc 14, 17-31 

Interludi musical 

Acte de renovació del pacte 

Sant Sopar 

Himne 54 CG 

Resposta a la paraula 

The Cor: Sublim fou la gràcia del Senyor 

Vida Comunitària: 

Ofrena 

(Interludi musical) 

Anuncis 

Himne 63 CG 

Benedicció 

Postludi 
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Litúrgia i Predicació: Marta López Ballalta 

Escola Dominical: Alícia Pallàs 

Música: Robert Bailey 

Lectures: Judit Pallàs 

Diaca: Eliseo Navarro 

Ajudant de diaca: Cristina Akamba 

Prep. Sant Sopar: Alícia Pallàs i Manolita Fuentes 

Ajudant del Sant Sopar: Abel García 

Butlletí: Samuel Fabra 

 

 

DESCENTREM-NOS 

 

Encara que el diccionari ens digui que un 
«descentrat» és un desequilibrat, un trastocat o un ina-
daptat jo us proposo descentrar-nos. Anem per parts. 

Si analitzem el comportament dels infants, ens ado-
nem que el seu món està reduït a allò que els envolta. El 
nadó tot el que manifesta, tot el que requereix del seu 
entorn està relacionat amb les seves necessitats. Si té 
gana, si té són, si no es troba bé ho manifesta plorant 
per reclamar allò que troba a faltar. L’única preocupació 
que l’ocupa és ell mateix. El seu món està centrat en ell 
mateix i la sa)sfacció de les seves necessitats, i poca co-
sa existeix fora d’ell i la seva mare. Aquesta ac)vitat vital 
conforma la seva manera de relacionar-se amb el món 
exterior. És quan creix -quan es va desenvolupant- que 
s’adona que existeix un món fora d’ell que l’interpel·la. 
A poc a poc, aquest món exterior va formant part del 
seu món. 

Som adults en la mesura que el nostre món es va es-
tenent, i les nostres ocupacions van més enllà de les 
nostres necessitats. De totes maneres, en els adults -
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més en uns que en d’altres- aquest món propi ocupa 
quasi tot l’espai vital. Un exemple el podem veure en to-
ta aquesta literatura d’autoajuda on tot se centra en 
aconseguir des de l’interior d’un mateix allò que li doni 
sen)t. Obtenir la «pau interior» sembla l’única fita possi-
ble ja des de temps dels estoics i els epicuris. 

L’ensenyament que els apòstols van transmetre de Je-
sús va per un altre camí. Segurament que, aconseguir 
aquesta «pau interior», és una proposta vàlida però no és 
suficient. Quan a Jesús se li acosta aquell jove desitjós de 
fer bé les coses i li demana què més ha de fer, Jesús li res-
pon: «Es�ma els altres com a tu mateix. No hi ha cap ma-
nament més gran que aquest.(Mc 12,31)». Aquest és el 
“descentrament” que us proposava. L’altre també hauria 
d’estar en el centre del nostre món interior. Aquest des-
centrament no és insà, encara que pugui ser arriscat i pe-
rillós. Tan perillós que portà a Jesús a la creu, però que 
malgrat aquest risc Ell el va assumir per l’amor que ens 
té. 

L’altre -aquell que és diferent també- ha de ser es)mat 
com jo m’es)mo i ha de ser mo)u de preocupació com 
ho soc jo mateix. L’altre comparteix el centre de la meva 
existència. Jesús ens demana que ens replantegem quin 
és el centre de la nostra vida; si només “jo” soc el centre 
o si aquest centre també l’ocupa el meu proïsme, aquell 
que està a prop meu. 

Jesús ens demana que ens “descentrem” en aquest 
sen)t. 
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FAMÍLIA CRISTIANA 
Tinguem presents a les nostres oracions els germans que per raons de 
salut no poden venir, i a les persones que en tenen cura. Que el Senyor 
els acompanyi amb l’escalf de la comunitat. 
LA CISTELLA SOLIDÀRIA 
La Lídia des del seu llit d’hospital ens recorda que al Chriringuito aquest 
dies de fred no paren de repar)r roba d'abric, mantes i moltes tasses de 
cafè amb llet ben calentó en els esmorzars. Ens diu que pensem en les 
urgències que li han passat aquesta setmana: bosses grans d’escombrari-
es, tovallons, cafè i melmelada. També necessiten margarina i formatge, 
però la Lidia ens diu que d’això ja se n’ha ocupat ella. 
De totes maneres que, com sempre comenten, tot ho aprofiten ja sigui 
per la bo)gueta o per repar)r.  
Si ho compreu aquí, al Comerç Just, ja sabeu que arribarà el doble per 
ells...  
Moltes gràcies, Lídia, per estar al capdavant d’aquesta inicia)va d’ajudar 
els més necessitats !!! 
AGENDA 
· Avui a les 18h, a l’església del Poble Nou, acte benèfic a favor del 
«Hogar El Faro» de Bolívia, amb actuació del mim Carlos MarNnez. 
· Celebrarem el dijous 24, a les 19h, una pregària ecumènica amb la Par-
ròquia del Carme, ho farem al nostre temple. 
· La propera Mesa serà el 9 de febrer a les 10h al segon pis. 
· El dissabte 26 de gener, a les 12h, )ndrà lloc a l’església d’Alacant l’or-

denació pastoral de Tere Sancho. Ens congratulem amb la nostra esglé-
sia germana i en el seu reconeixement de la tasca con)nuada que la Tere 
ha )ngut a la seva comunitat i al presbiteri de Llevant. 
· Encara podeu subscriure-us a la revista oficial de la IEE, Protestantes. 
La subscripció a la revista és anual, amb un cost de 16,50 €, i pot fer-se a 
través de correu ordinari (Apd. de correus 204, 08191 - Rubí, indicant 
Nom i adreça completa; direcció d’entrega y correu electrònic); per mail 
(director.protestantes@iee-protestante.org) o online (hWps://goo.gl/
forms/B24T26L5bZrZDuz02). El número de compte és: Iglesia Evangélica 
Española IBAN ES36 2100 3082 9222 0025 4020. Els números s’enviaran 
a l’església de la IEE que indiqui el subscriptor. 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 


