11è diumenge després de Trinitat
23-8-2020
Preludi musical
Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 113 (Senyor Jesucrist, bé suprem)
Invocació
Crida a la lloança: Salm 124
Himne: Déu és l’auxili, un ferm castell (35 CG)
Lectures bíbliques: Èxode 1, 8 – 2, 10 & Romans 12, 1-8
Lectura de l’evangeli: Mateu 16, 13-20
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: Lloem el nostre Salvador (102 CG)
Benedicció
Postludi

Litúrgia: Marta López Ballalta i Jonathan Navarro
Proclamació de la paraula: Jonathan Navarro
Lectures: Eva Arús, Xavier Esquerrà, Judit Pallàs, Jordi Pérez
Imatges: Creative Commons
Butlletí: Daniel Paül
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EL BUTLLETÍ
Església Protestant de Barcelona – Centre
Nº 1733 del 23 d’agost de 2020
SOBRE EL CULTE
Fa uns dies, navegant per internet a la recerca d’informació per a l’escrit del
Butlletí, em vaig trobar amb una mena de fòrum sobre l’actualitat del culte
protestant. La raó d’aquell debat era comentar el diguem-ne “èxit” assolit pels
diversos cultes que a causa del confinament han proliferat a les xarxes socials.
Entre els participants en el debat n’hi havia qui es qüestionava si el culte
dominical encara continuava essent l’element central de la vida protestant;
d’altres es preguntaven què en quedaria d’aquesta experiència de celebracions
a distància donat que la trista i indiscutible realitat és la decadència del culte
protestant ja que la minsa assistència a les nostres celebracions comunitàries – i
no parlo de la nostra església- és un fet innegable.
En l’esmentat debat fins i tot hi havia qui parlava d’alguns pastors que dubtaven
de la conveniència d’esmerçar tant de temps en la preparació de la Proclamació
de la Paraula si, finalment, era tan migrada l’audiència.
Hom pot preguntar-se, deien, si el nostre culte és encara l’element central de la
vida de la comunitat protestant i la resposta que s’hi donava era un sorprenent
SÍ i NO.
Un sí, rotund, si es feia cas de la cita dels reformadors: “L’Església és
l’assemblea dels creients enmig dels quals l’Evangeli és predicat purament i els
sagraments administrats d’acord amb l’Evangeli”
I un no, també rotund, si es té present el nombre de fidels que hi assisteixen i la
poca, o nul·la, importància que la majoria dels membres de la comunitat donen,
avui en dia, al culte.

El cas és, però, que durant el confinament han estat moltes les comunitatsentre elles la nostra- que han proposat cultes alternatius, mitjançant les xarxes
socials, amb un resultat que moltes vegades podríem qualificar d’excel·lent ja
que s’ha aconseguit un nombre de visitats que jo no recordo haver vist mai,
presencialment, al nostre temple.
I ara vénen les preguntes: aquest “èxit” dels cultes a distància representa una
revifalla del culte o només es tracta d’una “necessitat espiritual” en temps
difícils? Passada la pandèmia aquests cultes alternatius duran novament els
fidels a l’Església?
Els cultes per internet -en les seves diferents formes- poden ser, o seran, una
alternativa vàlida a les assemblees presencials?
Que el culte està en crisi és un fet. Però, quina n’és la causa? El fracàs pot
mesurar-se només pel nombre d’assistents?
Si el culte és el lloc de trobada dels qui han posat la seva fe en Déu i si els
nostres cultes -torno a parlar en general- cada cop són més minoritaris, potser
la raó caldrà anar-la a buscar no en què els cultes siguin una cosa desfasada o
simplement superada, sinó que el culte, parlant francament, no interessa en
absolut a la immensa majoria dels nostres conciutadans que, cal acceptar
l’evidència, no creuen ni en el nostre Déu ni en cap déu de cap classe.
Perquè, tal com es deia en el debat que comentem, abans de somniar a omplir
de fidels els nostres temples potser caldria fer una feina prèvia d’evangelització,
sense proselitisme però decidit, tot tenint present les paraules de Jesús: “Aneu
per tot el món i anuncieu la bona nova de l’Evangeli a tota la humanitat” (Mc
16,15).
Ben segur que la problemàtica del culte és múltiple i complexa; ningú no en
dubta, però si els nostres conciutadans no han sentit a parlar mai de l’Evangeli,
o han sentit a parlar només d’una mena d’evangeli absolutament desenfocat,
difícilment vindran als nostres cultes.
De totes maneres, poc o molt concorreguts, el culte protestant continuarà
essent el centre de la nostra vida encara que -com diu un dels participats en el
debat que hem comentat- el culte ja no sigui el centre de la vida de la nostra
feligresia.

J. Lluís Paül

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Tinguem presents a les nostres oracions els germans. Que el Senyor ens
acompanyi amb l’escalf de la comunitat!

LA CISTELLA SOLIDÀRIA
La cistella Solidària torna a necessitar de tots vosaltres! Ho sé! Això és un
“no parar”!!!! Els del “Chiringuito” acaben les seves obres amb molt d'esforç
i han de tornar a omplir la cuina i els prestatges. Ens han passat una llista
una mica llarga d'imprescindibles i intentarem ajudar amb una bona compra
per començar el mes de setembre. Sé que és un esforç per tots nosaltres en
aquest moments, però són tantes les necessitats, que crec que hauríem de
fer l'esforç. La setmana vinent passaran per la botiga (Guinot, de tota
confiança) a buscar tot el que tinguem per a ells. Us dono les gràcies
anticipadament a tots vosaltres i us passo un encàrrec súper important de
part seva: si us plau, no deixeu de pregar pel “Chiringuito” i per tot l'equip
de treball que fa possible tota aquesta tasca... ah!!!! I us recordo que podeu
fer aportacions per aquesta causa en concret especificant a l'ingrés de les
ofrenes que és pel “Chiringuito”.

CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de YouTube a les 11.00. Enllaç:
https://youtu.be/vnNePdOXgqI
També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes anteriors:
https://www.youtube.com/watch?v=vnNePdOXgqI
o al web de l’església:
http://www.esglesiatallers.org/esglesia/cultes-a-youtube

