Diumenge 05-07-2020
4t diumenge després de Trinitat
Preludi musical
Ein ungefärbt Gemüte, BWV 24
(Una consciència sense taca)
Estrenada a Leipzig el 20 de juny de 1723
Invocació
Crida a la lloança: Salm 145, 8-14
Himne: Canta al Senyor, Rei de Glòria, o ànima meva! (1 CG)
Lectures bíbliques:
Zacaries 9, 9-12
Romans 7, 15-25a
Lectura de l’evangeli:
Mateu 11, 16-19.25-30
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: Si jo no sé el camí (47 CG)
Benedicció
Postludi
Litúrgia: Marta López Ballalta i Jonathan Navarro
Proclamació de la paraula: Marta López Ballalta
Lectures: Alícia Pallàs, Jonatan López, Débora Navarro i Judit Pallàs
Imatges: Creative Commons
Butlletí: Samuel Fabra
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EL BUTLLETÍ
Església Protestant de Barcelona – Centre
Nº 1726 - 5 de juliol de 2020
PARLAR EN NOM D’ALTRE O EN NOM PROPI
M’han demanat des de l’ISCREB un article d’opinió d’uns 3.000 caràcters sobre el tema: “Aliances per aconseguir els objectius”, en el conjunt de
treballs sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
No sé si m’hi atreviré.
Aquesta iniciativa de l’OMS ve esbossada en aquests «Objectius de
Desenvolupament Sostenible» que s’han de revisar en l’Agenda del 2030 de
les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, i que fou aprovada
el 25 de setembre de 2015. Es tracta de 17 «objectius» que són universals,
integradors i ambiciosos.
Les temàtiques que aborden van des de la pobresa, la fam, la pau, la
salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la
protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l’energia, el consum i la producció sostenibles, etc.
La temàtica que m’és més propera seria la de l’Objectiu 3 que és el
de “Salut i Benestar”.
Aquest article sortiria publicat a la pàgina web de l’ISCREB, com també en la secció d’articles d’opinió de l’Arquebisbat de Barcelona.
M’ho demanen des de la meva “suposada” expertesa i coneixement
de com veu l'Església Protestant aquests objectius.
El primer problema que em trobo és que la meva resposta comportaria una expertesa sobre el coneixement d’aquest tema que a mi em sembla
parcial i lligada a una experiència personal molt particular i sense cap pretensió de ser universal.
El segon problema és com un article d’aquesta dimensió -d’una pàgina- pot ser una resposta “protestant” a un d’aquests objectius que pretenen
ser tan ambiciosos, integradors i universals.
El tercer problema que se’m planteja és la qüestió de com puc jo parlar en nom de l’Església Protestant i encara més, en nom de les comunitats
protestants i/o evangèliques del meu entorn, que no estan precisament

unides en els seus missatges socials. Clar que el món protestant no ha estat
mai uniforme, sinó tot el contrari. És un món molt variat tant en temes dogmàtics com en qüestions vivencials.
Si una característica ha estat present tot al llarg d’aquests cinc-cents
anys de Reforma són els diversos intents de donar respostes de tota mena a
les qüestions que s’han anat plantejant en cada moment i en cada lloc. Respostes conservadores en algunes ocasions i en d’altres tan liberals com escandaloses per la resta de reformats i de creients cristians en general.
Ara bé, si una cosa és constant en el món reformat, és la centralitat de
la Paraula de Déu, representada per l’Evangeli de Jesús. També s’ha de dir
que la lectura de la Paraula ha estat feta i interpretada de diverses maneres
en les diferents denominacions que configuren aquest món protestant. Però,
tots estarien d’acord que aquesta Paraula s’ha d’escoltar i també s’ha de
comprendre.
Per a mi l’escoltar i el comprendre la Paraula hauria de significar donar
respostes concretes i posar en pràctica la bona nova del Regne que Jesús va
anunciar. L’aposta pel més dèbil i pel més petit, que va suposar la bona nova
anunciada per Jesús, serà sempre la resposta que hauríem de buscar.
Així i tot, abans de dir res he d’escoltar el que m’aconsella la Saviesa:
Reflexiona bé abans de dir res; no tinguis pressa a parlar en
presència de Déu. Déu és al cel i tu a la terra; per tant, mesura les teves paraules. Perquè així com l'excés de preocupacions provoca somnis, les moltes paraules porten a una xerrameca estúpida.
On hi ha massa somnis, abunden les vanes il·lusions i la xerrameca. Tu, però, sàpigues reverenciar Déu. (Coh 5,1-2.6)
Em sembla que sí, que m’atreviré a escriure aquest petit article en
nom meu, i segurament hi estarien d’acord moltes altres persones del “món
protestant”.
Gosaré dir que aquest “Objectiu sobre Sanitat i Benestar”, en el punt
3.8 quan proposa «Assolir la cobertura sanitària universal, en particular la
protecció contra els riscos financers, l’accés a serveis de salut essencials de
qualitat i l’accés a medicaments i vacunes segurs, eficaços, assequibles i de
qualitat per a totes les persones.» és una proposta que subscric però, que
crec que s’hauria de completar i que digués: ...per a totes les persones, especialment els més dèbils i els més febles.
SFM

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Aquest passat diumenge va néixer el Guillem, fill de la Mireia i el Carles,
net de l’Alícia i el Moisès, i germà del Nil. Ens n’alegrem amb tota la família.
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 hem pogut donar una bona empenta amb l'ajuda al
"Chiringuito"!!! Estem molt agraïts per totes les aportacions que es van
fent pensant en ells. Hem comprat sucre, tovallons, te verd, formatge i
margarina. Cada setmana seguim atents a les seves urgències i estem molt
agraïts per poder ajudar en tot el que podem. Sabem que s'està fent un
esforç extra i no podem deixar de donar les gràcies a tots i a totes i sobretot al Senyor perquè podem compartir del que tenim.
Una altra vegada i en lletres grans, GRÀCIES A TOTS I A TOTES !!!
AGENDA
El consell de l’església va decidir no reunir-nos físicament fins el proper
diumenge 6 de setembre, decisió subjecta també a la situació sanitària que
tinguem en aquell moment.
El diumenge 12 de juliol a les 18h. hem programat una sortida a l’aire
lliure al Parc Cervantes per poder-nos tornar a veure físicament. Preguem
confirmació de la vostra assistència. Digueu-li a l’Alícia.
CANAL DE YOUTUBE
Durant els mesos de juliol i agost podreu 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

