
Ordre de Culte 
17è Diumenge després de Trinitat 

Pregant pel nostre planeta i per la seva gent 

26-9-2021 

Preludi musical 
Benvinguda i pregària 

Crida a la lloança: Salm 19, 7-14 

Himne: Glòria a vós, Déu i Senyor (3 CG) 

Música: Lyra davídica; Lletra: Benjamí Planes 

Lectures bíbliques: 
Nombres 11, 4-6.10-16.24-29 

Jaume 5, 13-20 

Himne: O canta ànima meva (7 CG) 

Música: M. Lyon; Lletra: Antoni Almudèvar 

Proclamació de la paraula 
Lectura evangeli: Marc 9, 38-50 

Pregària per la il·luminació 

Interludi musical 
Vida Comunitària: 

Presentació de les ofrenes 
(Interludi) 

Pregària 
Anuncia 

Temps de la creació 
Himne: Qui deixa que sols Déu disposi (46 CG) 

Música: Georg Neumark; Lletra: M. E. Vidal 

Benedicció 
Postludi 

Litúrgia i Predicació: Marta López Ballalta 
Música: David Melenchón 
Lectures: Anna Guinot 
Diaques: Lluïsa Braña i Sergi Díaz 
Butlletí: Caroli Capó 
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HI HA ESPERANÇA 

Diu el profeta Habacuc: (1, 2) Fins quan, Senyor, cridaré auxili i no 

m'escoltaràs, clamaré contra el violent i no em salvaràs? (2, 1) Em quedo 

dret en el meu lloc de sentinella, estic a l'aguait a la meva talaia, per 

veure què em respondrà el Senyor i què li puc respondre jo sobre la meva 

queixa. 

Una de les coses que primer sorprèn del llibre d'Habacuc és que 

el seu missatge s'estructura en un diàleg, més enllà de que en els llibres 

profètics trobem converses dels profetes amb Déu, aquestes estan 

centrades en revelar la paraula del Senyor per al poble, o per als 

governants o poderosos, però en aquest cas no hi ha paraules de Déu 

per al poble, sinó una controvèrsia entre el profeta i l'actuar del Senyor. 

 

Un gran perquè s’aixeca a Habacuc, un perquè que conté una 

condemna cap a Déu, contra la seva manera de fer justícia. 

La història és simple, iniciem el llibre amb una queixa del profeta 

per la iniquitat del poble de Déu, una que afebleix la Llei i fa florir la 

injustícia.     Habacuc demana a Déu una resposta, però aquesta no li 

agradarà, perquè suposarà la invasió dels caldeus i amb ella la violència i 

l’aniquilació. 

Per això, tornarà a contendre amb Déu, la resposta del Senyor ha 

provocat en ell un perquè encara més gran i més fosc que el primer, com 

pot considerar Déu que fer justícia és haver de viure més violència, més 

iniquitat, més injustícia? 

Vetllaré per veure el que se’m dirà i què he de respondre fa a la meva 

queixa; vivim temps incerts, temps de violència i injustícia, els vivim en 

molts aspectes, socialment, un país com el nostre que venia d’una 

situació precària, viu avui el risc d’una crisi econòmica que pot 
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desembocar en una societat encara més fracturada i pobre, la resposta 

política, i també judicial al desengany, a la ràbia i al dolor és 

l’abandonament, o pitjor, la violència estatal (que es veu que és molt 

legítima); però a més hi ha les càrregues personals, els nostres propis 

perquès, allò que ens pesa al cor, allò que ens preocupa i ens deixa nits 

en blanc i inquietud, cadascun, cadascuna té els seus propis. 

Vetllaré per veure el que se’m dirà ... Si hi ha alguna cosa que destaca en 

el profeta, cosa que, almenys a mi, m’acosta a Habacuc és precisament el 

seu qüestionament sincer. No, Habacuc no es conforma amb un ell sap 

totes les coses, millor ho deixem tot a les mans, ... no, Habacuc no és 

massa calvinista. 

Però en la seva queixa, s’agafa del mantell i no deixar anar Déu; 

sense arribar a entendre, hi ha una gran fe, perquè la seva protesta, la 

seva controvèrsia neix de l’alt concepte que té del Senyor, neix de la fe 

dipositada en la seva justícia . 

El Senyor em va respondre i va dir: El Senyor m’ha respost així: «Escriu el 

que jo et revelo, grava-ho sobre unes tauletes perquè es pugui llegir 

sense entrebancs. No és encara el moment que es compleixi, però vola 

cap al terme i no fallarà. Espera-ho, si és que triga; segur que vindrà 

sense retard. (2, 2-3). 

Fe no és només creure, que sí, fe no és només confessar, que sí, 

fe també és confiar, perquè quan creiem la promesa, quan la confessem, 

és que també confiem en ella. 

Igual que Jacob no va deixar anar aquell misteriós home fins a 

obtenir la seva benedicció, Habacuc ens ensenya que tampoc nosaltres 

podem deixar Déu; la promesa moltes vegades cal esperar-la, i potser 

esperem ara una promesa de temps millors, on no hi hagi problemes 

econòmics i la nostra església pugui emprendre mil projectes, on les 

nostres obres socials deixin de tenir sentit (o almenys la meitat de la 

feina, perquè, com diu Déu, de pobres sempre hi haurà entre vosaltres), 

però mentre esperem, potser cinc anys, potser cinquanta, potser cent, ... 

mentre esperem hem d’escriure en taules, hem de deixar constància, en 

tot el que fem, en els nostres treballs, en les nostres vides, en tot, que hi 

ha esperança, que hi ha promesa, que ja ve i que ja el seu temps es 

complirà.      

Marta López Ballalta 

erds, i que les gallines no són la solució, sinó que l’és aprendre a frenar, no deixar- 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 

FAMÍLIA CRISTIANA  

Ahir matí va passar a la presència del Senyor el pastor Felip Carmona. Donem gràcies 

al Senyor per la seva vida de compromís i fidelitat amb l'església i per la seva profunda 

vocació ecumènica. Amb les seves petjades en el camí de la fe ens deixa un gran 

exemple de testimoniatge per seguir el seu llegat. La cerimònia de comiat es celebrarà 

avui al tanatori de Sancho d'Avila, a les 11:50 h. Demanem a Déu que consoli amb la 

seva presència la Isabel, així com tota la seva família. 

Preguem també per aquells que passen moments delicats de salut, pels que es senten 

sols, pels que passen temps de penúria. No els oblidem. 

LA CISTELLA SOLIDÀRIA    

Aquesta setmana hem pogut carregar força el cotxe del Wolfgang quan ha vingut a 

buscar llet, margarina, formatge, tonyina, sucre, cafè, sabates, maquinetes d’afaitar 

d'un sol ús,  productes de neteja de tot tipus, bosses perquè facin servir a la seva 

botigueta...i segur que em deixo coses!!!!!...molt aviat tornaran a obrir les seves portes 

del menjador i la necessitat és molta....donem les gràcies a tots/es els que pensem en 

ells.. També hem d'agrair a gent que no és de l’església, però saben d'ells i que porten 

coses tant per la botigueta solidària que tenen com per el seu menjador. Estan com 

sempre súper agraïts. No deixem de pensar en ells en les nostres oracions!!!!! 

CANAL DE YOUTUBE 
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Enllaç: 

https://youtu.be/uXpu0u-FrUE 

AGENDA 
• El diumenge 3 d’octubre, a les 18h, participarem a la celebració ecumènica del Temps 

de la creació, organitzada per les comunitats ortodoxes, catòliques i protestants a la 

Sagrada Família. Si estàs interessat en participar-hi podem fer-te arribar unes 

entrades. 

• Els dies 7 i 8 d’octubre s’organitzen unes xerrades al Monestir de Pedralbes, de forma 

presencial, amb el títol Fe(r) i dones. La nostra pastora tindrà una participació al 

World Café, del dijous 7 a les 16h. Si us ve de gust participar-hi podeu trobar tot el 

programa a  https://media-edg.barcelona.cat/wp-

content/uploads/2021/09/13080048/Programa-Jornades-Fer-i-dones.pdf i també als 

enllaços per les inscripcions, ja que l’entrada és gratuïta però amb aforament limitat. 

• El proper dissabte 9 d’octubre, a les 18h, tindrem activitat amb el joves de la EEC, al 

pati de l’església de Rubí, per organitzar el viatge i la participació al Sínode General de 

la IEE. 

• El dissabte 6 de novembre, a les 18h, tindrem la celebració del culte de la Reforma, 

organitzat per la EEC, a l’església de Poble Nou. 

• El diumenge 21 de novembre, en el marc de les celebracions del Dia de la 

Música (Santa Cecília), tindrem la inauguració de l’exposició d’himnes i himnaris 

que han preparat des de l’Arxiu. 


