Ordre de Culte
Primer Diumenge de Pasqua
19-4-2020
Preludi musical
BWV 42, Am Abend aber desselbigen Sabbatas
(A la tarda del mateix dissabte,
Estrenada el 8 d’abril de 1725 a Leipzig)
Invocació
1 Pere 1, 3-9
Crida a la lloança: Salm 16
Himne: Sou digne, Senyor (166 CG)
Lectures bíbliques:
Fets 2, 14a.22-32
Joan 20, 19-31
Pregària per la il·luminació
Proclamació de la paraula
Interludi musical
Vida Comunitària:
Ofrenes:
Que l'esperança us ompli d'alegria. Sigueu pacients en la tribulació, constants en
l'oració. Feu-vos solidaris de les necessitats del poble sant.
(Romans 12, 12-13)
Pregària
Himne: La sang ahir vessada (84 CG)
Benedicció
Postludi

Litúrgia: Marta López Ballalta i Jonathan Navarro
Proclamació de la paraula: Marta López Ballalta
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DONES AFRICANES

El 6 de Març, a l’Església de Sant Pau, vam celebrar el dia
mundial de pregària com cada any fem. És un esdeveniment prou
important per deixar testimoni de l’acte que curosament varem
preparar amb el material que aquest any ens va fer arribar el
grup de dones de Zimbàbue.
Important perquè es celebra als cinc continents, preparat cada
any des d’un país diferent. També per l’aportació econòmica que
arriba cada any al grup de dones del país organitzador, una
aportació important, permetent així ajudar i/o endegar
projectes liderats per les mateixes dones.
Zimbàbue, antiga colònia anglesa des del segle XIX, explotada per
la riquesa de les seves mines i en condicions extremes de la
població autòctona fins el 1980 que va ser declarada República
independent. Robert Mungabe segon President autòcton va
aconseguir continuar al Poder un llarg període, mitjançant una
oposició ferotge als seus oponents, amb milers d’assassinats fins
a la seva dimissió i provocant un terrible empobriment al país.
Ara lluita per sortir-se’n i superar una fosca etapa, massa llarga
en el temps.

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA

*****************
Voldria tanmateix referir-me breument al paper que les dones
africanes juguen en la transformació d’un continent, explotat i
on les dones han estat les principals víctimes. Molt important el
paper de les dones cristianes lluitant a l’avantguarda.

En aquest dies de confinament, tinguem presents a les nostres oracions els
germans que per raons de salut no poden venir i les persones que en tenen cura.
Que el Senyor els acompanyi cap a una presta recuperació amb l’escalf de la
comunitat.

Al sí de les Esglésies cristianes amb esperit ecumènic “El Cercle
de teòlogues africanes compromeses” treballa des d’una
perspectiva feminista.

LA CISTELLA SOLIDÀRIA

Organitzen periòdicament congressos arreu del continent centrats
en les finalitats de treball que ja van ser establerts a principis de
segle a Nairobi:
–

Desenvolupar, com a dones, la lectura crítica postcolonialista de la Bíblia, posant l’accent en el procés de
les mentalitats patriarcals en la traducció del diví.

–

Promoure una teologia feminista africana, arrelada en els
problemes concrets de les dones de l’Àfrica i de la seva
capacitat de llegir per elles mateixes la Bíblia i el seu
missatge.

–

–

Analitzar la situació de la dona, en el context pluralista
del món i de l’Àfrica en vista a forjar personalitats
feministes capaces de qüestionar aquelles pràctiques que
la cultura i les religions posen dificultats al
desenvolupament de la dona africana.
Fer front al desafiament del VIH-SIDA, mobilitzant les
energies de les dones per lluitar contra aquesta pandèmia.

Isabel Roura

Aquesta setmana hem pogut enviar un munt de melmelades de la nostra
estimada Elia al Chiringuito! El Wolfgang m'explicava amb preocupació que no
tenia melmelades per poder preparar entrepans d'esmorzar. Es preparen ràpid i
els reparteixen en un no res i vaig pensar: no sé si l’Elia pot tenir melmelades de
les seves a casa. Hi vaig parlar i em va dir. SIIIIIIII. El Wolfgang va passar a buscarles i així poden seguir fent aquests entrepans. Donem gràcies al Senyor perquè
podem seguir ajudant! També van passar per la botiga i es van endur formatge.
Així que ells segueixen treballant i nosaltres seguim pensant en ells i pregant per
la dura tasca que fan. Ja queda menys per veure'ns! Molts ànims!!!!!

DIA A DIA AMB DÉU
Aquest mes d’abril, degut a les circumstàncies, no hem pogut fer el recull
trimestral de les meditacions diàries, però sí que hem pogut gaudir de la
meditació diària que la nostra pastora ens envia a través de la nostra pàgina de
Facebook, per correu electrònic i a la pàgina web de l’església.

CANAL DE YOUTUBE
Podeu veure l’emissió del culte en directe a la pàgina de Facebook a les 11h a
https://youtu.be/JO8mIXlIYrg. Per aquells que desitgin veure els que ja s’han fet
tenim un canal de YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q
i al web de l’església:
http://www.esglesiatallers.org/esglesia/cultes-a-youtube

