Ordre de Culte 1r Diumenge d’advent 28-11-2021
Preludi musical
Ària. "Admirem el misteri" Cantata 62 1r diumenge d'advent - JS. Bach
Encesa de l’espelma:
Llum d’esperança
Jo sé quins són els meus designis sobre vosaltres, designis de pau i no de
desgràcia: jo us donaré un futur i una esperança. Ho dic jo, el Senyor
(Jeremies 29, 11)
Benvinguda i pregària
Himne: Us preguem Senyor baixeu (74 CG)
Música: Erfurt 1524, Arm. J. S. Bach; Lletra: J. E. Jarque
Crida a la lloança: Salm 25, 1-10
Himne: O, canta ànima meva (7 CG)
Música: M. Lyon (música hebraica); Lletra: Antoni Almudèvar
Lectures bíbliques:
Jeremies 33, 14-16 / 1 Tessalonicencs 3, 9-13
Himne: ¡Noche, oscuridad, nublados! (7 HC)
Música: Beecher, John Zundel
Proclamació de la paraula
Lectura evangeli: Lluc 21, 25-26
Pregària per la il·luminació
Interludi musical
"Bressola al petit" (Nadala)
Resposta a la Paraula
Himne: Jo estimo de l'amor la vida
Música: DS Bortniansky; Lletra: Charles Wesley. Tr. E. Cortès
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
(Interludi: "Santa Nit" F. Gruber Arr .J.W. Schaum)
Pregària
Anuncis
Himne: Santa nit, plàcida nit (173 CG)
Música: Franz Grüber; Nadalenca austríaca
Benedicció
Postludi
Cor. "Vine Salvador" Cantata 62 - JS Bach.
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FINESTRES AMB FINESTRONS
Camino per un carrer llarg i estret prop de casa. Els autobusos
corren un rere l’altre desprenent una olor desagradable que fa mal al
pit. Però a mesura que avanço sento més i més olor de fusta. És el fuster
que treballa al seu taller. M’agrada aquesta olor, també la textura de la
fusta, el seu color, el dibuix fet de nusos recordant els anys de l’arbre.
Un tros de bosc dins casa que dona calidesa i benestar. M’agrada veure’l
treballar enmig de serradures, encenalls i estelles, calculant de forma
mil·limètrica el seu tall per tal que encaixi una peça amb l’altra. Peces
que formaran finestres i porticons, potser. Finestres que s’obriran una
cada dia amb molta cura esperant aquest Advent que ja és aquí. Jesús
va néixer i créixer enmig d’aquesta olor i ara nosaltres dia rere dia
obrirem la nostra finestra particular cada dia fins arribar a Nadal. Cada
finestra tindrà el seu secret ple d’il·lusió per nosaltres. Cada finestró i
cada finestra deixaran passar la llum de Déu a dojo i un missatge adreçat
a cadascun de nosaltres que ens donarà esperança, goig, amor i pau.
Recordo que ara fa un any, dia rere dia, la nostra pastora ens va
preparar una sorpresa. Cada matí s’obria una finestra virtual, que
semblava com les finestres dels poblets amb porticons de fusta, fusta
treballada a consciència, llimada fins quedar suau al tacte, envernissada,

pintada cada una d’un color diferent, feta amb amor. Finestres que
pacientment ens preparaven per l’anunci del naixement de Jesús.
No ho hem oblidat. Va ser un regal, l’espera; va ser un regal, el
naixement; va ser un regal poder compartir el goig amb els nostres
germans.
Torno a casa, pujo el meu carrer i a poc a poc sento olor de fusta
cremada. M’agrada. Llars de foc enceses ara escalfen menjadors
d’antigues cases d’estiueig i la llum groguenca del foc il·lumina els
rostres.
Jesús va morir per nosaltres per donar-nos la salvació i escalfar
la nostra ànima. Va ser un regal, la seva mort.
Alícia Pallàs
CRIDA DE NADAL DEL FAR

Ens manquen joguines per poder fer arribar a tots els infants del Far. Si voleu
contribuir el compte corrent és el: ES49 2100 3253 9622 0005 3562

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
GRACIES,GRACIES I MES GRACIES!!!!!! Estem molt agraïts perquè després de
quedar-nos a zero, aquesta setmana hem pogut comprar llaunes grans de
tonyina, pots de maionesa, tovallons de paper i paper de cuina. Son les coses
urgents que necessitaven al "Chiringuito"!!!!! I hi hem arribat!!!!! Ho veiem
constantment: el Senyor, sempre proveeix!!!!! Gràcies a tots/es i gràcies, Déu
nostre per sempre escoltar-nos!!!
CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Enllaç:
https://youtu.be/V1DrOSSLLPM
També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes anteriors a:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q
LA MONEDA MÉS PETITA
Ja s’apropa el cap d’any i ens cal fer memòria de la Moneda més Petita, aquelles
monedes que pesen molt i a vegades ens fan nosa. Buidem el moneder i donemho als diaques o a la Glòria Castell per fer l’envia-ment a finals d’any. Hi ha molts
projectes que esperen: hospitals, escoles, centres etc. Moltes gràcies a tots.
EL NEN DE NADAL
Les germanes Guinot s’han encarregat de recollir 11 caixes i tres on-line. Gràcies,
moltes gràcies a tots!
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