Diumenge de Pentecosta 31-05-2020
Preludi musical
O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe, BWV 34
Oh, Foc Etern, Oh, Príncep de l’Amor.
Estrenada a Leipzig l’1 de juny de 1727.
Invocació
Crida a la lloança: Salm 104, 24-34.35b
Himne: Una espurna pot fer (127 CG)
Lectures bíbliques:
Nombres 11, 24-30
Fets 2, 1-21
Lectura de l’evangeli:
Joan 7, 37-39
Pregària per la il·luminació
Proclamació de la paraula
Interludi musical
Sant Sopar
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: Senyor, sota la guia de l’Esperit (52 CG)
Benedicció
Postludi
Litúrgia: Marta López Ballalta i Jonathan Navarro
Proclamació de la paraula: Marta López Ballalta
Lectures: Keila Azuaga, Laia Berlanga, Oriol Berlanga, Anna Esquerrà,
Josep Esquerrà, Isaac López, Anna Medrano, Enoc Navarro, Samuel Roca
i Dàmaris Rodríguez
Imatges: Creative Commons
Butlletí: Samuel Fabra
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Pentecosta i telecomunicació
Quan se sentí aquella remor, la gent s'aplegà i van quedar desconcertats, perquè cadascú els sentia parlar en la seva pròpia
llengua. Sorpresos i meravellats, deien: «¿No són galileus, tots
aquests que parlen? Doncs com és que cada un de nosaltres els
sentim en la nostra llengua materna? Parts, medes i elamites,
habitants de Mesopotàmia, de Judea i de Capadòcia, del Pont i
de l'Àsia, de Frígia i de Pamfília, d'Egipte i de les regions de Líbia
tocant a Cirene, i els qui han vingut de Roma, tots, tant jueus
com prosèlits, cretencs i àrabs, els sentim proclamar en les nostres pròpies llengües les grandeses de Déu.» Sorpresos i desconcertats, es deien els uns als altres: «Què vol dir tot això?»
Ac 2,6-12

De petit, quan llegia aquest passatge em meravellava la
possibilitat que van tenir els apòstols de comunicar el seu testimoniatge en les diferents llengües que tenien els que estaven
presents en aquell esdeveniment.
Aquest fet extraordinari avui dia ja no ho és tant !!!
Estem acostumats a entrar a internet i llegir texts en altres
idiomes per la traducció immediata de programes que ho fan
possible! Un exemple pràctic d’aquests últims diumenges és la
traducció de l’alemany al català de les Cantates de Bach.
Un altre esdeveniment extraordinari, que estem vivint
aquests diumenges de confinament pel coronavirus, són aquests
dotze cultes emesos fins ara per Youtube gràcies a la feina i dedicació de la nostra pastora i l’equip que ho fan possible.
Reconec que un culte d’aquesta mena, un “teleculte”, no és
el mateix que un culte presencial on la comunitat conviu, s’abraça

i s’escolta. Però, si ens fixem en el seguiment d’aquests cultes ens
adonem que s’hi afegeixen més de cinquanta punts de contacte,
que pot suposar gairebé un centenar d’oïdors. I, si veiem les connexions posteriors podríem considerar que el culte ha arribat a
més de dues-centes persones. Hi ha connexions directes (en el moment d’emissió) que es fan des de llocs llunyans. Tenim exemples
que venen des de Menorca, Lleida, Tarragona, La Cerdanya, Sabadell, Rubí, Granollers, Castelldefels, Sant Cugat i d’altres llocs, des
d’on seria pràcticament impossible l’assistència presencial.
Molts de nosaltres hem quedat gratament sorpresos d’aquestes experiències viscudes en aquesta reclusió que estem vivint. En
el meu cas, el seguiment del culte d’una filla i d’altres membres de
la família que viuen lluny va suposar una gran alegria i al mateix
temps una benedicció.
Sorpresos i desconcertats, es
deien els uns als altres: «Què vol dir
tot això? Ac 2,12.
La resposta a la pregunta, que
també es planteja avui, pot ser banal: «Hem caigut en el parany de la
nostra època, i ens hem deixat contagiar per “les xarxes”».
L’apòstol Pere va contradir la resposta banal, i va aprofitar
l’esdeveniment per exposar el seu missatge. La promesa de Déu
s’havia acomplert. Avançant-se als nostres temps ja manifestava
que la promesa també és per a tots els qui són lluny.
Perquè la promesa és per a vosaltres i els vostres fills, i també
per a tots els qui són lluny, tants com en cridarà el Senyor Déu nostre. Ac 2,39
Avui és el demà de l’apòstol Pere. La promesa era també per a
nosaltres. Som cridats a donar testimoni de l’amor que ens té el
Senyor en les nostres circumstàncies. Siguin les que siguin.
SFM

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.
Que el Senyor ens acompanyi amb l’escalf de la comunitat!

CISTELLA SOLIDÀRIA
Aquesta setmana han vingut a la botiga a buscar margarina... i la propera tornarem a tenir formatge per ells. No ens oblidem dels més desafavorits!!! Segueixen tenint molta gent fent cua per menjar, roba, dutxes o
potser només xerrar una mica amb ells. Preguem perquè puguin seguir
fent la seva feina al barri del Raval.
Recordem que com que tenim la botiga del Comerç Just tancada, els
donatius en diners que es feien directament han desaparegut. Per tant,
suggerim que els qui vulguin contribuir a donar suport a aquesta Obra
Social, ho puguin fer a través de les transferències al compte de l’església
indicant en una nota “donatiu Chiringuito”.
Gràcies a tots i a totes per no oblidar-los !!!

AGENDA
Pendents de l’evolució de la pandèmia del coronavirus, de moment,
totes les activitats presencials estan suspeses fins a nova comunicació.

DIA A DIA AMB DÉU
Aquest mes de maig 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 el
diumenge a les 11h.
Per aquells que desitgin veure els que ja s’han fet tenim un canal de
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q
i a la pàgina web de l’església:
http://www.esglesiatallers.org/esglesia/cultes-a-youtube

