
Dia de la Música 
Preludi musical 

“Glory to God” R, Powell 
Benvinguda i pregària 

Himne: (339 HC) “Oh, Amor, que excede a 
todos!” 

J. Zundel/Ch Wesley. Tr J. R. De Balloch 
Himne:  (229 HC) “Yo escucho, buen Jesús” 

L. Hartsoug/Ch Wesley. Tr. JB. Cabrera 
Himne: “O for a Thousand Tongues” 

C . G. Glaser /Ch. Wesley 
Reflexió: "La importància de la música en la 

fundació del metodisme". Elies Cortès 
Interludi musical 

Alemanda Suite per llaüt JS. Bach. 
Resposta a la Paraula 

Himne: (113 HC) “Ved cuál desciende del cielo” 
J. Neander/Ch Wesley. Tr J.M. de Mora 

Himne: “Rejoice, the Lord is King” 
GF Haendel./Ch. Wesley 

Himne: (353 HC) “Jo estimo de l’amor la vida” 
DS Bortniansky/Ch, Wesley. Tr. E. Cortès 

Vida Comunitària: 
Presentació de les ofrenes 
(“Point d’orgue” P. Benoît) 

Pregària 
Anuncis 

Presentació Exposició himnaris. Sergi Díaz 
Himne: “And Can It Be that I Should Gain·” 

T. Campbell/Ch. Wesley 
Benedicció 

Postludi 
“Oid un son el alta esfera” F. Mendelssohn/Ch. 

Wesley. Tr F. Fliedner 
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CISTELLA SOLIDÀRIA 
Aquesta setmana hem 
comprat llet, formatge i 
margarina, a més hem ajudat 
amb mantes, nòrdics i algun 
edredó que han arribat de 
Sabadell. Donem gràcies a 
totes les persones que saben 
de necessitats i estan 
disposats a ajudar i/o 
col·laborar, ja siguin de la 
nostra església o no. També 
us he de dir amb preocupació, 
però, també amb confiança, 
que m'he quedat sense 
diners... La necessitat és 
molta i el Senyor ajuda per 
moltes  vies a l'equip del 
“Chiringuito”. El Senyor 
proveirà.... gràcies per l'esforç 
i per les oracions per aquest 
ministeri tant compromès i 
també tant complicat 
🙏🙏🙏🙏🙏🙏 
 
Litúrgia: Marta López Ballalta 
Música: Robert Bailey, Laia 
Berlanga, Oriol Berlanga, Elies 
Cortès, David Melenchón, 
Enoc Navarro, Esther Radua, 
Pablo Turon, Jordi Vera.  
Diaques: Esther Rión i Marta 
Freixes 
Butlletí: Daniel Paül 

 

 

 
 

Diumenge de l’Eternitat 

Des que els celtes van començar a celebrar l’any nou a principis de 
novembre han passat molts i molts segles. A la tardor la terra reposa: 
temps, doncs, de repòs, temps de quietud i de calma en espera de renàixer 
amb força a la primavera encara llunyana.  
I potser va ser aquest repòs tardoral el que va dur els celtes a reflexionar 
sobre la mort i a invocar els morts amb signes i ritus de conjur. Un cop 
celebrada la “festa” dels morts recomençava, amb força, la vida. Amb 
l’arribada del cristianisme l’Església, intentarà com amb moltes altres 
festivitats paganes, donar un nou sentit a una arrelada celebració: d’aquí en 
quedarà, com a record, la festa del Halloween i, ja cristianitzades, les 
festivitats catòliques de Tots Sants i Fidels Difunts.  
La Reforma, però, acabà amb aquestes celebracions. D’una banda perquè 
justament el 31 d’octubre els protestants rememorem les 95 tesis de Luter – 
precisament contra les indulgències per als vius i per als morts– fixades, 
segons la tradició, a la porta de l’església de Wittenberg i, per altra banda, 
perquè si Déu ens ha fet justos és per gràcia i no cal, doncs, invocar “sants 
canonitzats” o per “canonitzar” pels homes, i a més a més, perquè recordem 
les paraules de Jesús als qui el volen seguir: “deixeu que els morts enterrin 
els seus morts” (Mt. 8-22). 
I tanmateix, els protestants –especialment els Luterans– dediquen un 
diumenge –el darrer de l’any litúrgic abans de l’Advent– a recordar els 
difunts, a agrair a Déu la vida i a proclamar l’esperança cristiana en la 
resurrecció. Aquest diumenge és el d’avui: el Diumenge de l’Eternitat.  
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Recordo que fa molts anys, uns vint, vaig quedar sorprès en veure per TV la 
retransmissió d’aquest culte de Diumenge de l’Eternitat des d’un poble 
alsacià. El vaig trobar tan sorprenent que no vaig dubtar en escriure al 
pastor sol·licitant-li aclariments teològics i explicacions en el bon sentit de la 
paraula. La resposta del pastor va ser ràpida i amable. Conservo la seva 
carta i avui –tot i que la carta és personal i, per motius de protecció de 
dades no esmento el nom del pastor– la vull compartir amb vosaltres ja que 
en ella exposa, clarament i en poques línies, el concepte i sentit d’aquesta 
festivitat. La carta, després de la presentació, passa a descriure el tema que 
ens ocupa. Diu així: 
La pregària pels morts és una vella tradició de l’Església que els luterans han 
conservat perquè no és contrària a l’Evangeli.  
Cal comprendre bé que es tracta d’una pregària = Déu és lliure d’escoltar-la 
o no, d’acollir-la o no. Això significa simplement que: 
- Els morts són a les mans de Déu 
- Escapen, doncs, als humans i al seu poder 
- Ningú no pot fer res en benefici dels morts 
- Res de misses meritòries com els catòlics 
- Res d’indulgències pel purgatori, que no existeix 
És això que diu Luter en les seves 95 tesis 
- Els morts i els vius són lliurats a la gràcia de Déu, res més 
- Els morts eren vius, els vius seran morts = davant Déu tots són al 
mateix temps vius i morts 
- De la mateixa manera que només la gràcia de Déu pot salvar els 
vius, de la mateixa manera només ella pot salvar els morts 
El darrer diumenge de l’any de l’Església és el Diumenge de l’eternitat i 
aquest diumenge ens parla del Regne de Déu, de la segona eternitat, 
després del temps = Heus ací el lloc del temps del món= 
 

 

L’Església Universal, en la seva “comunió dels sants” com diu la Confessió de 
Fe apostòlica, està constituïda pels difunts, els vius i els qui han de néixer. El 
passat, el present i el futur de l’Església és el present per a Déu que és 
contemporani de cada període.  
Aquesta posició dels luterans és, doncs, no catòlica romana i reposa sobre 
els diferents textos bíblics en relació a aquest tema 
Després d’aquesta exposició la carta acabava amb les salutacions personals i 
amb l’oferiment, si ho creia escaient, de procurar-me informació 
bibliogràfica sobre el tema.  
Heus ací, doncs, el Diumenge de l’Eternitat. Una commemoració força 
desconeguda per una part del protestantisme, que fins i tot pot resultar-nos 
xocant o sorprenent en alguns aspectes, però que ens mostra la riquesa i la 
diversitat de la Reforma. 
Bon Diumenge de l’Eternitat.  

J. Lluís Paül 

 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
EEC 

El dissabte 27 de novembre serà la trobada de Consells de la EEC.        

CANAL DE YOUTUBE   

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de youtube a les 11.00:  

https://youtu.be/mNnlTcg0Nks 

També  podeu  tornar  a  veure  el  culte  o  veure  els  cultes  anteriors: 

https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q  

 INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ 

En el marc del 150è aniversari de l’església, avui podrem gaudir de 
l’exposició anomenada "Els himnaris protestants: la fe cantada". 
Gràcies a tots els que s’hi han implicat! 
 


