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ESFORÇ CRISTIÀ
Què en sabem de l’Esforç Cris à avui?
Res o poca cosa, però molts de nosaltres en
vàrem ser membres!!! L’espai d’exposicions i
l’Arxiu de l’església us convida a fer un viatge
que va començar 118 anys enrere al nostre
país.
A l’arxiu de l’església trobem el primer llibre d’actes de la
Junta Direc va de la Sociedad de Esfuerzo Cris ano, any 1902.
Presidia el pastor Franklin Smith; com a vicepresident: Miguel
Longás i tresorer: Alberto Sancho. I es va celebrar al carrer Baixa
de Sant Pere, 80 entresol (on estava ubicada la nostra església).
Con nua l’acta amb l’aprovació dels comptes, propostes de nomenaments, reunions per donar comptes a tots els socis dels
acords que va prendre la junta direc va, etc.
Però parlant, parlant, es va fer tard i van acordar que en parlarien a la propera reunió, (us sona això?... han passat més de 117
anys, però això és un clàssic a les reunions dels consells).
Podríem con nuar escrivint i escrivint, però no és aquest el
nostre propòsit sinó animar-vos que feu una ullada a l’exposició i
visiteu l’Arxiu de l’església on veureu autèn ques joies de la nostra església, de la nostra història.
Però, fem memòria! Què va ser i què va representar l’Esforç
Cris à?

Anem enrere. El moviment neix el 1881 als Estats Units fundat
pel pastor Dr. F. Clark nascut al Canadà que, preocupat per la jo-

ventut de la seva església, entén que el llenguatge de les predicacions no és sempre adequat per al jovent i que necessiten també
trobar-se, reunir-se, relacionar-se. I així neix aquest moviment internacional, interracial, interdenominacional i ecumènic. És un moviment de la joventut de l’església per treballar per l’església. Esforç Cris à no és ni representa una església, ni era una església per
a la joventut: És el jovent treballant per l’església, que encara avui
trobem a molts indrets.
Deia el Dr. Clark: “Mil coses són lliures i ﬂexibles a l’Esforç Crisà.”
Hi cap la inicia va, l’originalitat, els recursos personals, i s’obre
la porta a la constant direcció de l’Esperit de Déu. La cons tució
d’Esforç Cris à no és una crisàlide que tanca la papallona sense
deixar-li fer servir les ales. Hi ha lloc per experiments, i ﬁns i tot per
fracassos, ja que hem de recordar que el fracàs més gran és no fer
cap esforç.
Del seu ideari també podríem destacar:
•
El seguiment al Senyor
•
El servei ac u
•
La lleialtat a l’església
•
La companyonia amb els altres cris ans.
Gràcies pel seu treball i per tots els que ens han precedit.
Glòria Castell Valldosera

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 amb l’escalf de la comunitat.
Aquest dijous ha mort en Daniel Fabra després d’una aturada cardiorespiratòria. L’acte de comiat es farà avui diumenge a les 13:30
al Tanatori de Les Corts.
LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Els del "Chiringuito" estan molt agraïts a l’església!!! Això la primera
cosa, em diu sovint el Wolfgang... Aquesta setmana com a urgències
i per donar idees em diu que falten especialment llaunes de tonyina
i/o sardines grans i pe tes, maquinetes d'afaitar, raspalls de dents,
xampú i gel. D’aquí un parell de dies passaran per la bo ga a buscar
formatge i margarina. Ja sabeu que tot el que compar m s'ho emporten amb molta alegria. Moltes gràcies a tots i a totes per cada
aportació per pe ta que sigui, i gràcies a Déu per posar en el nostre
cor les ganes d'ajudar i compar r.
AGENDA
• El dissabte dia 11 de maig estem convidats a compar r amb els
avis i les àvies de la Residència Betsan un temps de comunió. El
nostre cor par ciparà en aquest acte. Esteu totes i tots invitats a
acompanyar a aquests membres de les nostres comunitats en
aquest esdeveniment.

