Ordre de Culte 3er diumenge d’advent El goig
d’escoltar la promesa 13-12-2020
Preludi musical
Ärgre dich, o Seele, nicht, BWV 186a
No estiguis intranquil·la, ànima meva
Estrenada a Weimar el 13 de desembre de 1717

EL BUTLLETÍ
Església Protestant de Barcelona – Centre

Encesa de l’espelma

Nº 1749 del 13 de desembre de 2020

Sentir rere la mascareta
Lectura bíblica: Isaïes 61, 1-4.8-11
Participació musical:
Veni Emmanuel (Zoltan Kodaly)
Crida a la lloança: Salm 126
Himne: Protegiu-me Vós, Senyor (63 CG)
Música: William H. Doane i Lletra: Àngel Cortès
Lectures bíbliques:
1 Tessalonicencs 5, 16-24
Joan 1, 6-9.19-28
Pregària per la il·luminació
Proclamació de la paraula
Interludi musical
Adagio, M. Benedetto Sonata en fa major
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
Resposta a la Paraula
Himne: Mantingueu la flama encesa (262 CG)
Música: Dougie Brown, Lletra: Pere Puig
Benedicció
Postludi

Litúrgia i Proclamació de la Paraula: Marta López Ballalta
Música: Robert Bailey i Elies Cortès
Lectures: Raquel Capó, Glòria Castell, Sergi Díaz, David Melenchón i Alícia Pallàs
Butlletí: Rubén Pallàs
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Declaració del drets Humans
El 10 de desembre és l'aniversari de la Declaració Universal dels
Drets Humans, que l'Assemblea General de les Nacions Unides va
proclamar l'any 1948.
En primer lloc, com a éssers humans, la Declaració Universal dels
Drets Humans ens dóna un marc de referència que ens ajuda a entendre
que com a persones, totes tenim uns drets inalienables que cal respectar i
defensar. La Declaració Universal dels Drets Humans, és el reconeixement
oficial dels drets de la persona; tots tenim dret a la vida, naixem lliures i
iguals i ningú no pot ser sotmès a cap pràctica que atempti contra la seva
dignitat.
D'altra banda, com a cristians, la Paraula de Déu ens il·lumina. Ja a
l'Antic Testament se'ns revela un Déu Creador, que per amor crea l'home i
la dona a imatge seva. I especialment l'Evangeli alliberador de Jesús de
Natzaret ens diu clarament que les actituds bàsiques per viure segons la
Bona Nova que Ell ens comunica de part del Pare són l'amor, la compassió
i el perdó.
La Paraula de Déu ens convida a mirar el món amb fe, amb amor i
amb esperança, a la pregària i al compromís. L'Eucaristia ens dóna la força
per viure com a germans, sentint-nos tots fills de Déu Pare.
La Declaració Universal dels Drets Humans encara està lluny de ser
universalment coneguda i reconeguda; i més lluny encara de ser tinguda
en compte per a totes les persones. L'ACAT, com a defensors dels drets de
les persones, volem unir-nos a la pregària de tots els cristians d'arreu del
món en aquest Dia en què es recorda aquesta Declaració.
Per això volem pregar junts perquè els Drets Humans siguin

reconeguts i aplicats arreu del món.
Pregàries:
Senyor, Pare bo i misericordiós, Et demanem que totes les persones
vegin reconeguts els seus drets fonamentals, i que infonguis en els nostres
cors una compassió activa i joiosa. Que, moguts per la força del teu Esperit,
no restem insensibles davant l’odi i la violència, sinó que ens concedeixis un
cor nou i el coratge necessari per denunciar les injustícies i mantenir-nos
fidels al teu missatge de Salvació.
Preguem:
Preguem perquè els Drets de les persones siguin cada dia més
respectats en el món i que nosaltres hi col·laborem amb l’acció i la pregària,
amb el desig de ser portadors de pau i reconciliació, en nom de Jesús.
Preguem
Senyor, et demanem que totes les persones, arreu del món, puguin
viure amb dignitat; que tothom pugui gaudir dels drets humans que ens fan
lliures, iguals els uns als altres. També et demanem que, amb la força del
teu Esperit, ajudem a construir el teu Regne de pau, amor i justícia.
Preguem:
Montserrat Martinez (membre de l’ACAT)

DIES DE DOL
Dies de dol ens toca viure, morts pel COVID arreu del mon. Familiars i
amics que ens han deixat i no els tindrem al costat celebrant el Nadal, festa
d’alegria i esperances. Any nou i vida nova? Tanmateix, que així sia.
Avui però, dia 9 de desembre, germans nostres, cremen per les
flames d’un incendi que ha envaït una nau on un grup nombrós
d’immigrants, son reduïts a cendres….homes, dones, nens i nenes , a la
nostra terra, al nostre país, cendres que ens interpel·len i ens diuen, què
hem fet nosaltres? que heu fet vosaltres?....
Campanes a mort haurien de sentir-se arreu, persones en silenci a les
portes de les Institucions. I dins dels nostres cors, penediment i pregària..
SENYOR TINGUEU PIETAT.

ANUNCIS I COMUNICACIONS

FAMÍLIA CRISTIANA

Tinguem presents a les nostres oracions els germans que tenen problemes de
salut i a les persones que en tenen cura. Que el Senyor els acompanyi cap a una
presta recuperació.

LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Aquesta setmana hem comprat pel “Chiringuito”, llet, cafè, te verd, culleretes i
forquilles de plàstic i bosses d’escombraries. Gràcies a tots els que ho feu
possible!!!!!....Gràcies a Déu perquè ens mostra on podem ajudar i l’escoltem.

CANAL DE YOUTUBE

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Enllaç:
https://youtu.be/g5cyScni5MA
També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes anteriors:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q
o al web de l’església:
https://www.esglesiatallers.org/cultes-a-youtube

OFRENA DE NADAL

Aquest any l’Ofrena de Nadal estarà destinada a les obres socials de la IEE que
han enfrontat l’emergència de la Covid-19. En moltes d’elles s’ha doblat i triplicat
el nombre d’usuaris i les administracions i els bancs dels aliments no han pogut
respondre a tota la demanda. Podeu fer els vostres ingressos al compte de
l’església, Triodos Bank,
IBAN: ES42 1491 0001 2820 2713 0323.
Indiqueu en el concepte: “Ofrena de Nadal”.

