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 Ordre del Culte 23-02-20 
 

Preludi 
Benvinguda i oració 

Himne 73 CG 

Salm 99 
Himne 30 CG 

Lectures:  
Èxode 24, 12-18 

2ª de Pere 1, 16-21 

Himne 74 CG 

Proclamació de la paraula: Mateu 17, 12-18 
Interludi 

Himne 229 CG 

Vida comunitària: 
Ofrenes 
Anuncis 

Himne 49 CG 

Benedicció 

Postludi 
 

Presidència: Jordi Vera 
Predicació: Samuel Fabra 
Música: Esther Raduà 
Escola Dominical: Alícia Pallàs 
Lectora: Alícia Pallàs 
Diaca: Abel García | Ajudant de diaca: Joan Salvador 
Butlletí i fotocòpies: Alícia Pallàs 
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EL BUTLLETÍ  

 
SOM COMUNITAT 

 
 
Aquesta setmana a les escoles ha tocat disfressar-se. A la classe del 
meu nét havien de votar quina disfressa haurien de confeccionar: 
animals o éssers fantàstics. Cada nen s’ha aixecat i ha guixat un pal al 
costat de l’opció dibuixada a la pissarra. Tothom ha votat menys ell. 
No s’ha mogut. La mestra li ha preguntat per què no s’havia aixecat. 
Ell ha contestat que diable no hi era. Sorpresa per la convicció del 
marrec, l’ha convençut sobre les múltiples possibilitats que oferia 
votar per una cosa o una altra. I que potser es podria disfressar de 
diable a casa amb els pares. Sense saber-ho, ha conegut la possibilitat 
de no participar en unes votacions perquè res no li agradava. 
 
Al final, després de fer servir tots els arguments que a la mestra se li 
han acudit, el Nil ha accedit i ha votat pels éssers fantàstics, que eren 
més propers a un diable que no pas a un animal.  
 
Divendres anava vestit de fullet més content que un gínjol mentre el 
barret verd, guarnit de flors i d’orelles punxegudes, li ballava damunt 
del cap. Sabia, però, que la promesa d’anar disfressat de diable 
l’endemà seria una realitat. 
 
Diumenge que ve celebrarem la nostra assemblea. No sé quants anys 
fa que ens reunim per decidir sobre la marxa de l’església: què ens 
agrada, què no. Quines idees tenim per millorar el seu funcionament. 



     

Com podem ajudar més, ser més participatius, més presents al barri 
del Raval. Haurem de decidir i votar projectes de futur, 
comprometent-nos amb el que votem, com el Nil. No s’hi val a no 
participar perquè aquesta església, que gairebé farà 150 anys, ha 
arribat fins aquí perquè Déu ha estat amb dones, homes i infants que 
han treballat amb l’única idea de glorificar Déu, acollir el nouvingut, 
donar testimoni del que creien, ajudar tots aquells que necessitaven 
el seu suport. 
 
Nosaltres hem continuat el camí i seguirem treballant sense que 
sembli un treball, sinó una vocació. Hem nascut per això perquè un 
dia ens vam sentir cridats a respondre la veu de Déu. I encara que 
alguna cosa no ens acabi de convèncer, sabem que al final som una 
comunitat que s’estima tant que li fa mal imaginar l’absència d’algun 
membre. 
 
No sabem què ens depara el futur, què hi ha en girar un revolt, però 
la confiança absoluta en Déu fa esvair qualsevol temença, qualsevol 
por. Com el Nil, al final tindrem el que ens ha estat promès.   
 
...pensa en els qui t'han precedit i en els qui et seguiran després. 

Siràcida 41,3 
 

Alícia Pallàs 
 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
 
 

FAMÍLIA CRISTIANA 
Pensem en tots aquells que són prop nostre i no poden venir. Podem 
donar la companyia de la seva congregació quan preguem per ells i 
demanem que Déu estigui amb ells.  
 
LA CISTELLA SOLIDÀRIA 
El menjador del Chiringuito segueix omplint-se cada dia, i a la seva 
porta truquen buscant de tot. Sempre estan agraïts per tot el que 
tenim per ells i ho comparteixen amb tots. Ja sabeu que tot ho reben 
amb alegria i si no hi ha novetat avui s'emportaran tot el que hi ha al 
nostre magatzem. Gràcies a tots/es. 
 
LLIBRES FUNDACIO FLIEDNER 
La fundació Federico Fliedner té un estoc de llibres que deixa a molt 
bon preu. Ja tenim un parell de comandes i si hi esteu interessats us 
podem enviar el llistat per e-mail. Ho podeu demanar a l'Anna Guinot. 
 
VIATGE A ANGLATERRA  
Estem preparant un viatge a l’Anglaterra de Wesley per aquest agost. 
Si t’interessa, parla amb l'Anna Guinot.  
 
AGENDA 
• El dissabte 29 de febrer, a les 10h, tindrà lloc el primer taller de la 

EEC. Estarà a càrrec del pastor Victor Hernández, amb el títol “Eines 
exegètiques pels evangelis” a l’església Betel-Sant Pau, C/ Aragó 51.  

• El diumenge 1 de març, després del culte, Assemblea ordinària del 
2020 de la nostra església.  

• El dissabte 7 de març, excursió unida de la EEC. Aquest any farem 
una nova ruta amb l’Assumpta Montellà, i descobrirem la història de 
les Colònies Tèxtils. El preu són 28€ l’excursió en autocar; el dinar 
pot ser de carmanyola o de menú (el preu és a banda, i són 15€). La 
primera recollida es farà a Rubí a les 8h i la segona a les 8:30h a 
Barcelona a l’estació d’autobusos de Fabra i Puig, la tornada està 
prevista a les 19:30h. Si et vols apuntar parlar amb l’Alícia Pallàs.  


