Ordre de Culte
4t diumenge Quaresma (22-3-2020)
Preludi musical: BWV 112
El Senyor és el meu pastor fidel, sota la seva guarda em té,
mai em mancarà cap bé,
sense descans em pastura
on creix l’herba deliciosa de la seva santa paraula.

Crida a la lloança: Salm 23.
Invocació
Himne: Jo crec en vós, bon Déu (67 CG)

EL BUTLLETÍ
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Nº 1711 - 22 de març de 2020

A clares aigües em condueix que em donaran refresc.
El seu Sant Esperit és el que em dona valor.
Em guia pel camí recte dels seus manaments sempre per amor del seu nom.
Em prepares una mesa davant els meus molts enemics,
fas el meu cor intrèpid i tranquil, ungeixes el meu cap amb el teu Esperit,
oli d’alegria, i omples la meva ànima del teu goig espiritual.

CORONAVIRUS

Lectures bíbliques: Efesis 5, 8-14 i Joan 9, 1-41

Només faltava això, que en el butlle es parlés del coronavirus
com si fos un tema nou!

Proclamació de la paraula
Interludi musical: Recitatiu
Malgrat camini per l’obscur vall, cap mal em pot fer por,
persecució, pena, aflicció ni tretes d’aquest món, perquè
Tu sempre ets amb mi, la teva vara i el teu bastó
em conforten, i en la teva paraula reposo.

Vida Comunitària:
Ofrenes:
Que cadascú doni allò que de cor ha decidit, no de mala gana ni per
força, perquè Déu estima el qui dona amb alegria (2 Corintis 9, 7)

Pregària d’intercessió
Himne: Que la pau ens acompanyi
Que la Pau ens acompanyi, per camins de veritat, tots els jorns de nostra vida,
Pau de Crist ressuscitat. Cors oberts a l’esperança,
d’una nova creació, oferim la pau als homes, com a signe de l’amor.

Benedicció
Postludi
Coral
El bé i la misericòrdia em seguiran tota la meva vida,
i per sempre viuré a la casa del Senyor.
En la terra, entre els cristians estaré,
y després de la mort amb Crist, el meu Senyor.
Litúrgia i proclamació de la paraula: Marta López Ballalta i Jonathan Navarro
Lectures: Esther Cortés, Anna Guinot, Judit Pallàs y Lali Sánchez
Imatges: Creative Commons i Marta Turón Dols
Butlletí: Samuel Fabra
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Però, els moments que estem vivint ens haurien de fer pensar
en les situacions de fragilitat i de malal a.
Job, assegut a la cendra, s'anava gratant amb un tros de
terrissa. La seva dona li deia: «¿Encara et mantens ferm en la
teva integritat? Maleeix Déu i mor d'una vegada!»
Job li va respondre: «Parles com qui no té seny. Acceptem
els béns com un do de Déu, i no hem d'acceptar els mals?»
Enmig de tot això, Job no va pecar amb cap paraula.

No sé si aquesta citació del llibre de Job (Job 2,8-10) em pot ajudar en la meva reﬂexió, malgrat que penso que pot ser adient.
En situacions de crisi -quan vivim la fragilitat i la desesperació
per no comprendre què és el que està passant, ni per què- és reconfortant fer memòria de les benediccions que hem rebut com a
regals per part de Déu.
No es tracta de resignació.
En aquestes circumstàncies recordo les reﬂexions d’un cris à
molt compromès amb la societat -empresonat i esperant ser executat– que escrivia:
On hi ha lloc, doncs, per a Déu?, es pregunten algunes
ànimes angoixades; i, com que no troben cap resposta, condemnen tota l’evolució que ens ha dut a una contrarietat
així.

[...]
Nosaltres vivim davant Déu i amb Déu, però sense Déu.
Déu, clavat a la creu, es deixa foragitar del món. Déu és impotent i feble en el món, i tan sols d’aquesta manera Déu és
amb nosaltres i ens ajuda. Mateu 8,17 ens diu ben clarament
que Crist no ens ajuda per la seva omnipotència, sinó per la
seva feblesa i el seu sofriment!
Aquesta és la diferència decisiva amb totes les altres religions. La religiositat humana adreça l’home, en la seva tribulació, vers l’omnipotència de Déu; així Déu és el «deus ex machina».
La Bíblia remet l’home a la feblesa i al sofriment de Déu;
només el Déu sofrent ens pot ajudar.
En aquest sen@t podem dir que l’evolució vers l’edat adulta del món esborra totalment una falsa imatge de Déu i així
allibera l’esguard de l’home per tal d’adreçar-lo vers el Déu
de la Bíblia, el qual guanya poder i lloc en el món a causa de
la seva feblesa.1

Aquest Déu «que pateix amb mi» no dona resposta a totes les
meves preguntes però, m’ajuda a veure la meva situació des d’una
altra perspec va.
L’esperança d’un món millor, un món sense morts ni malal es ni
injus6cies està en el fonament de l’evangeli. El triomf ﬁnal ens és
anunciat. I, malgrat les dures circumstàncies que podem viure, conﬁem en el demà promès. Aquest és el fonament del que anomenem
com la resurrecció esperada.
Ja està venint!!!
El nostre Senyor ve !!!
Maran ata !!!
SFM
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D. Bonhoeﬀer Resistència i Submissió.

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Tinguem presents a les nostres oracions els germans malalts i les
persones que en tenen cura.
Però en les circumstàncies sanitàries en les que ens trobem, hem
de pregar per tota la comunitat, perquè el coronavirus «passi de
nosaltres» (però, «Pare meu, si aquesta “copa” no pot passar lluny
sense que jo la begui, que es faci la teva voluntat.» Mt 26,42).
Que el Senyor ens acompanyi amb l’escalf de la comunitat!
CISTELLA SOLIDÀRIA
Des del "Chiringuito" ens diuen que segueixen ajudant aquests
dies a tots/es els que truquen a la seva porta. Preparen lots d'aliments, reparteixen tot el que poden, i ens demanen que preguem
per ells i per la gent del carrer. SÓn moments molt complicats per a
tots, però als sense sostre se'ls hi afegeix a tota la problemà ca que
ja tenen. NO ELS OBLIDEM!!!
VIATGE A ANGLATERRA
El viatge a l’Anglaterra de Wesley per aquest agost s’ha ajornat.
Pels mo us sanitaris de la pandèmia del coronavirus s’ha ajornat pel
proper any. L’agència ens tornarà la bestreta que vam fer. L'Anna
Guinot ens dirà quins passos seguir per aquest retorn.
AGENDA
•
Pendents de l’evolució de la pandèmia del coronavirus, de moment, totes les ac vitats presencials estan suspeses ﬁns a nova
comunicació.
•
Subscripció «Protestantes». Ja podeu renovar les vostres subscripcions a la revista de la IEE. Com l’any passat el cost és de
16,50 € per tres números/any. Podeu fer una transferència
bancari al número de compte:
IBAN ES36 2100 3082 9222 0025 4020.

