Ordre de Culte
4t diumenge quaresma
30-3-2019
Preludi musical
Benvinguda i Pregària
Himne 5 CG
Crida a la lloança:
Salm 32
Himne 7 CG
Lectures:
Josuè 5, 9-12
2 Corintis 5, 16-21
Himne 264 HC
Proclamació de la Paraula: Lluc 15, 1-3.11b-32
Interludi musical
The Cor: Sublim fou la gràcia
Himne 11 CG
Vida Comunitària:
Ofrena
Interludi musical:
Anuncis
Himne 53 CG
Benedicció
Postludi
Litúrgia i Predicació: Marta López Ballalta
Escola Dominical: Alícia Pallàs
Música: Esther Raduà
Lectures: Anna Guinot
Diaca: Abel García
Butlletí: Alícia Pallàs

Església Protestant de Barcelona – Centre
Carrer dels Tallers, 26
08001 Barcelona – Tel. 93-318.97.98
Correu: elbutlletitallers@gmail.com | Web: www.esglesiatallers.org

EL BUTLLETÍ
Església Protestant de Barcelona – Centre
Nº 1660 - 31 de març de 2019

COM SI RES
»Cel, deixa caure la rosada,
i que els núvols
facin ploure la bondat!
Que la terra s'obri
per fer brotar la salvació
i que la bondat germini alhora!
Jo, el Senyor, he creat tot això.»
Is. 45, 8

Com si res, sense fer
soroll, m’he adonat que
tornaves a treure el nas. He
vist les fulles de l’hortènsia
lluir el seu verd més intens. He
sentit la menta exhalar el seu
perfum fresc i agradable. I el
ciclamen encara treu les seves
flors de roig sang. Em
pregunto per què encara,
temporada rere temporada,
no perden mai les ganes de
tornar a brotar, a florir i a
perfumar.

M’he sentit una mica
culpable perquè no m’esforço
massa a cuidar aquestes
plantes i em sap greu no
dedicar-los el temps que
necessiten. Aquest hivern ha
estat sec; ja no recordo el dia
que vaig treure el paraigua per
última vegada.
M’ha semblat que em
deien que no necessitaven la
meva perseverança per seguir
vivint, però he sentit també
-com un fibló- que si la meva
constància hagués estat més
ferma potser, ara com ara, la
seva aparença seria més rica i
el seu fullatge més frondós.
Penso que la meva fe
de vegades és com aquesta

planta que sembla mig seca en
una terra desnodrida però que
sorprenentment es renova, es
desperta i dóna vida. Vibra i
sent el goig profund de viure
amb la companyia de Déu. El
perfum de Déu torna a sentir-se
i tot brota i floreix.
És la seva fidelitat i la
seva bondat que em mantenen
així perquè Ell m’ha promès
l’aigua de la salvació.
I és quan sóc conscient
de l’amplada i l’alçada del seu
amor
que
les
paraules
s’encallen a la gola en un nus,
paraules que humitegen els ulls,
paraules que són incapaces
d’expressar el que sento en
aquell moment.
Si el meu cor pogués
parlar, ho diria amb claredat:
- Gràcies per estimar-me i ser
fidel malgrat la meva infidelitat!

Alícia Pallàs

M’ajupo o no m’ajupo??
Traspasso un carrer i veig una
moneda que brilla, l’agafo?
Sembla petita, val la pena?..
Quina mandra!! Va, que no sigui
dit que no pots, “ets jove”. No
tinc gaire temps per pensar. El
semàfor ja fa pampallugues. Ja la
tinc a la ma, 2 cèntims, valia la
pena? Si, val la pena. No importa
la
quantitat
importa
el
col·laborar amb la moneda més
petita i així fem camí per
projectes del Consell Mundial
d’Esglésies que afecten a dones i
nens arreu del món.
Recorda: Les monedetes pots
portar-les cada diumenge a
l’església que es recullen per fer
grans coses.
Glòria Castell

ANUNCIS I COMUNICACIONS
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 cap a una presta recuperació amb
l’escalf de la comunitat.
LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Les noticies del “Chiringuito” s'assemblen sempre...oi??.....Són
súper agraïts per tot el que reben, per les oracions, perquè estem
pendents d’urgències cada setmana.....i nosaltres estem agraïts
perquè el Senyor ens mou a compartir del que tenim. Aquesta
setmana tornaran a venir a buscar margarina per la botiga (s'han
quedat sense) i ja sabeu que tant comprant a la botiga del
Comerç Just amb el 2×1 com portant coses des de casa, ells ho
reben tot amb molt d’agraïment. Donem gràcies sempre per tot el
que tenim i podem compartir!!!!!
AGENDA
• El dia 6 d’abril, a les 10h, a l’Església de Betel-Sant Pau (carrer
Aragó 51), es celebrarà una conferència, organitzada pel Consell
Pastoral de la EEC, a càrrec del pastor Jonathan Navarro, amb el
títol La predicació que neix de la compassió, serà un taller de
predicació pensat per a predicadors i professors d’escola
dominical, però obert a tothom que estigui interessat en el tema.
•

El 13 d’abril es celebrarà la Mesa de la EEC, a les 10h al segon pis
de la nostra església.

•

El dissabte dia 4 de maig celebrarem el Dia de l’Església amb
una sortida per conèixer la història de les Colònies tèxtils que es
van desenvolupar al voltant del riu Llobregat, la visita està
guiada per l’Assumpta Montellà. El preu és de 28 € (autocar, guia
i entrades a museus) i el dinar 15 €. Tenim 55 places així que no
us dormiu, parleu amb l’Anna Guinot per reservar-vos una!

