Ordre de Culte del 16/05/2021
diumenge després de l’Ascensió
Preludi musical

EL BUTLLETÍ

Benvinguda i pregària
Crida a la lloança: Salm 47
Himne: CG 74 «Us preguem Senyor, baixeu»
Lectures bíbliques:
Ac 1,1-11

Església Protestant de Barcelona – Centre
Nº 1771 – 16 de maig de 2021
DESCONFINAMENT

Ef 1,15-23
Himne: CG 67 «Jo crec en Vós, bon Déu»
Lectura evangeli: Lluc 24,44-53
Pregària
Predicació
Interludi musical
Himne: CG 24 «Un cant de festa»
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
Pregària

Anuncis
Himne: CG 158 «Gronxa’m, estel daurat»
Benedicció

Postludi
Presidència i Litúrgia: Alícia Pallàs
Proclamació: Samuel Fabra
Música: David Melenchón
Lectures: Esther Rión
Diaca: Abel García i Joan Salvador
Butlletí: Samuel Fabra
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Carrer dels Tallers, 26 - 08001 Barcelona - Tel. 93-318.97.98
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Compte bancari: Triodos Bank IBAN: ES42 1491 0001 2820 2713 0323

Litúrgicament avui és el diumenge després de l’Ascensió. En els texts
bíblics no apareix el terme «ascensió» en els relats, sinó que es descriu
als evangelis com que Jesús «fou endut» o «un núvol se l'endugué», i en
els Fets dels Apòstols queda subratllat «i el deixaren de veure».
Em crida l’atenció aquesta última afirmació perquè es refereix a un canvi d’etapa.
Ja no hi haurà més «aparicions».
La por de ser perseguits pels mateixos que van executar el seu mestre
ha fet que els deixebles es quedin “confinats” i no surtin al carrer com ho
feien abans.
Ara ja poden sortir.
Han passat una “quarantena”. Tot un cicle de confinament per aquesta
por de ser víctimes de la malvestat que ha afectat a tota la seva comunitat.
Aquest desconfinament es dona al cap de quaranta dies del diumenge
de resurrecció. Durant aquest difícil període hi ha hagut patiment i mort,
que ha generat molta ansietat i molts dubtes.
L’alegria és present en el desconfinament. I ho celebren anant cada dia
on poden trobar els seus i els «altres». Han canviat la por per l’alegria.
Encara que això no vulgui dir que estiguin lliures de risc. El perill no deixa
de ser-hi. Però, son ells qui han canviat. Afronten conscientment el risc, i
ho fan amb alegria. El valor d’estar amb «els altres», i poder afirmar i compartir la seva experiència guaridora passa per damunt del perill.
Aquest estar amb «els altres» és el compromís que han assumit davant
del seu mestre. Un compromís que portarà a situacions difícils i de risc de
perdre fins i tot la vida.

I és gràcies al compromís d’aquella petita comunitat que nosaltres podem estar avui aquí.
Nosaltres, en el desconfinament que ara vivim de la pandèmia de la
covid, en podem treure una lliçó de la primera comunitat de seguidors de
Jesús.
Hem viscut moments molt durs, i han mort moltes persones estimades
per culpa d’aquest virus.
El perill no ha passat del tot, però ha arribat el moment d’anar normalitzant de mica en mica les nostres relacions amb els altres. Amb els propers, primer; i també, amb tots els altres.
Ha arribat el moment de deixar de fixar-nos en el cel, i dirigir les nostres mirades i les nostres atencions cap a «l’altre».
Seguirem vivint enmig del perill, de les angoixes i dels dubtes, però
hauríem de fer-ho amb l’alegria de saber que Ell tornarà i que el bé vencerà el mal. Aquesta és la nostra esperança.
Com a cristians estem “obligats” a viure l’esperança, malgrat la foscor
del present.
Visquem-la amb alegria !!!
SFM

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.
El Centre Ecumènic ens ha comunicat la mort el 13 de maig d'Hèctor Valls amb
el que havíem tingut molt bones relacions.
LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Aquesta setmana hem pogut comprar pel "Chiringuito", llet, formatge, margarina i tonyina... Ens demanen també cafè, sucre, maionesa i d'altres... però no sé si
podré comprar-ho. Les seves necessitats son moltes. No deixem de pregar per ells
i per la feina que fan i també per nosaltres, perquè el Senyor ens faci solidaris amb
la necessitat d'altres que ho passen realment malament en aquests moments.
CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Enllaç:

https://youtu.be/DwhbRQTlymU
També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes anteriors a:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q
AGENDA
- Avui diumenge, la nostra pastora predica a l’església de Rubí.
- El divendres 28 de maig, a les 19h, tindrem la reunió de pregària de la EEC, de
forma virtual, on pregarem pels malalts de totes les comunitats, per totes les persones que han estat i estan a primera línia en aquesta pandèmia.
- La IEE ha convocat el seu sínode general, que serà del 29 d’octubre a l’1 de novembre, de forma presencial, a Màlaga. Com sempre l’església enviarà els seus
dos representants, però si voleu participar-hi i compartir aquest temps amb totes
les esglésies de la IEE us podeu inscriure de forma particular en la següent adreça:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffAWL2_F85e5OtFqHTRFGnj326gE6IS4RQ7k3ER8w5kVyEQ/viewform.
Aquest any també s’ha convocat el sínode jove, en el que participaran els joves de
totes les comunitats de la IEE.
COMERÇ JUST
El diumenge 8 de març de 2020 va ser l’últim dia que la Botiga del Comerç Just de
l’església va obrir. Ha passat un llarg any que ens ha trasbalsat però, som-hi, aquí
estem per continuar la nostra tasca d’ajut als que “estan més lluny” en països del
tercer món on el Comerç Just els permet rebre salaris i condicions de treball dignes
però, sense oblidar als que estan més a prop nostre i més encara en aquestes
dates tan difícils. Tenim molt present el Chiringuito de Dios, el menjador social que
hi ha al Raval i que gràcies a la informació de la Lídia Guinot fent mans i mànigues
durant tot aquest temps, no els hi ha mancat l’ajut de la nostra comunitat.
Volem també continuar participant-hi com fèiem i, si ho desitges, pots comprar
alguns productes de la botiga com pasta, arròs, cafè, etc. a preu de compra i, com
sabeu, l’església dona el mateix article sense cost, és el 2x1.

