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Ordre de Culte 4t diumenge després de Pasqua 02-05-2021 
 

Preludi musical 
Benvinguda i pregària 

Crida a la lloança: Salm 22, 26-32 
Himne: Vull estimar-vos Senyor (39 CG) 

Música: Thomas Hastings; Lletra: Benjamí Planes 
Lectures bíbliques: 

Fets 8, 26-40 
1 Joan 4, 7-21 

Himne: Déu fins aquí m’ha anat portant (44 CG) 
Lletra: M. E. Vidal 

Proclamació de la paraula 
Lectura evangeli: Joan 15, 1-8 

Pregària per la il·luminació 
Interludi musical 

Resposta a la Paraula 
Sant Sopar 

Vida Comunitària: 
Presentació de les ofrenes 

Pregària 
Anuncis 

Himne: Protegiu-me vós, Senyor (63 CG) 
Música: William H. Doane; Lletra: Àngel Cortès 

Benedicció 
Postludi 

 
 
Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta 
Música: David Melenchón 
Lectures: Elisabeth Cortés 
Diaca: Cristina Akamba i Elisabeth Cortés  
Sant Sopar: Lluïsa Braña i Esther Rión 
Butlletí: Alícia Pallàs 

                                                
 
 

 
 

 
 

RECORDA 
 

Són quarts de set del matí i un cel ennuvolat ens ha dut
una llum esmorteïda que acaricia cada arbre i ens abraça cada un 
de nosaltres amb la seva tristor. Pluja insistent que esperem que 
en lloc de portar sorra d’altres contrades porti puresa cristal·lina i 
netegi d’un cop tot el que hem embrutat. Silenci instal·lat a la 
ciutat, una ciutat que d’aquí a unes hores cridarà potser perquè 
res és just. O restarà adormida mandrejant en un banc en el seu
dolç i embriagat son, balbotejant potser algunes paraules 
inintel·ligibles. Com ens volen? Desperts? Anestesiats?
Conformats en enganyoses il·lusions com un gosset al pal que 
l’amo li llença?  

A mesura que el temps passa, alguns ens anem 
acostumant al que no és acceptable. Ens emmotllem a 
l’impensable perquè potser hem perdut la memòria, i és que 
sovint, massa sovint, oblidem. Oblidem la protesta i la lluita. 
Oblidem l’oblit. Oblidem les injustícies infringides als nostres 
germans. Oblidem el mal que fem, el bé que haguéssim pogut fer. 
Oblidem tot el que es situa fora del nostre jo, d’aquest gran Jo. 
Oblidem que Déu fins aquí ens ha acompanyat a cada passa 
durant el nostre llarg camí recorregut. Oblidem la grandesa de la 
promesa, del sacrifici de Déu i el seu amor que ens cobreix com 
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un llençol blanc i suau. Tal com el poble jueu una vegada i una altra 
oblidava que Déu era el seu únic Déu i abraçava altres ídols, altres 
vedells d’or, nosaltres també tenim els nostres propis vedells d’or. 
Quan ens oblidem d’estimar ens acostem a la infidelitat, a la 
inconstància. 

En la immersió dins d’aquest gran oblit, la força de les paraules 
ens colpeja per instar-nos a recordar com Déu ens recorda, malgrat 
els nostres planys i preocupacions pel dia d’avui, el que ha fet per 
nosaltres.  

Recorda que has estat esclau al país d'Egipte i que el Senyor, el 
teu Déu, te n'ha alliberat. Deuteronomi 15, 15 

I quan venen maldades, aflora el record d’aquell Creador que 
va veure que tot era bo, estimant-nos fins l’extrem. Escoltarà el 
nostre clam, veurà la nostra desgràcia i com el salmista pregarem. 

6 Recorda't, Senyor, de la teva tendresa 
i de l'amor que has guardat des de sempre. 
7 No et recordis dels pecats i de les faltes 
que he comès de jove; 
recorda't de mi, tu que estimes tant, 
tu que ets bo, Senyor. Salm 25, 6-7 

I entre Déu i nosaltres tornarà a florir una relació especial que 
caldrà cuidar amb zel. Cal acceptar la veritat i reconèixer que només 
Déu ens pot escoltar en aquest record mutu. Independentment del 
que ens concedeixi, tenim el seu gran amor per damunt de tot.  

I oblidarem el bé que hem fet i recordarem el bé que encara
podem fer. 

Alícia Pallàs

 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
 

FAMÍLIA CRISTIANA  
Tinguem presents a les nostres oracions els germans que per raons de 
salut no poden venir i a les persones que en tenen cura. Que el Senyor 
els acompanyi cap a una presta recuperació amb l’escalf de la 
comunitat. 
 
LA CISTELLA SOLIDÀRIA    
Degut a la caiguda del Wolfgang, van venir a buscar les coses dilluns, 
així que preguntarem per la propera setmana i estarem preparats. De 
fet ja hem apuntat a la llista que els hi hem de comprar cafè. Van 
marxar ben carregats i molt contents. Sempre agraeixen molt que no 
deixem de pensar en ells, tant el Wolfgang com el José Luis, que és el 
xicot que venia a buscar el que guardàvem per ells a l'església. Envien 
records per totes i tots i nosaltres donem gràcies a Déu perquè podem 
col·laborar omplint una mica el seu rebost. 
 
CANAL DE YOUTUBE 
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. 
Enllaç: https://youtu.be/pWH-OBks-Lc  Pels cultes anteriors: 
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q 
 
AGENDA 
 El divendres 7 de maig, entre 10h i 13h, celebrarem amb el GIR 

(Grup Interreligiós del Raval) la Pasqua i el Ramadà. Aquest any, per 
les restriccions de seguretat, no trencarem el dejú ni repartirem 
mona, però treballarem en la realització d’una catifa floral, als 
jardins de l’església de Sant Pau del Camp i tindrem un petit 
parlament a les 13h. 

 El diumenge 9 de maig celebrarem el dia de la família, amb totes les 
mesures de seguretat i amb restriccions, però amb la participació 
dels joves de la nostra església. 

 El 10 al 12 de maig es celebrarà la Pastoral de la IEE, aquest cop de 
forma virtual, per les restriccions de seguretat. La nostra pastora hi 
participarà. 

 


