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per totes i tots, que és Senyor de la nostra comunitat i qui ens
ensenya a caminar.
Crec en el Déu que plana sobre la creació, que porta l’alè
d’amor, consol i pau i el bufa sense mesura, inspiració divina en
la nostra limitada humanitat.
Crec en Déu, fortalesa del nostre passat, coratge del nostre
present, esperança del nostre futur.
Crec en Déu i per això confesso que sobre Ell hem edificat la
nostra comunitat, que Ell ha estat sempre entre nosaltres, que
és Ell qui ens ha omplert de persones plenes de dons que
abans, ara i sempre es posen al servei de l’Església Protestant
de Barcelona-Centre.
Amén.

Església Protestant
de Barcelona-Centre (EEC-IEE)
Semper Reformanda
24 d’octubre de 2021

Himne: Som aquí
Benedicció
Postludi
Coral
BWV 80, J.S. Bach

Litúrgia
i proclamació: Marta López Ballalta
Música:

Robert Bailey, Laia Berlanga, Oriol Berlanga, Elies
Cortès i David Melenchón

Lectures:

Anna Guinot, Enoc Navarro, Judit Pallàs, Rubén Pallàs
i Esther Raduà

Diaques:

Cristina Akamba i Elisabeth Cortés

Recordeu sempre
que el passat està relacionat amb el present,
i el present amb l’avenir.
És una cadena
en la qual la primera i la última anella
fan tanta falta com les del mig i les del costat.
Totes han d’estar unides.
Aquest és l’Obra.
No oblideu els primers que hi van intervenir,
no oblideu els d’ara ni deixeu d’obrar per l’avenir.
Reverend Franklyn George Smith
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Preludi musical
The church’s one foundation is Jesus Christ our Lour
Arr. Pau Bunyes
Benvinguda i pregària
Durant tot el camí que heu fet fins a arribar en aquest lloc, el Senyor,
el vostre Déu, us ha portat a coll com un pare hi porta el seu fill
(Deuteronomi 1, 31)

Crida a la lloança: Salm 126
Himne: Al Pare omnipotent (15 CG)
Música: Henry Carey; Lletra: Benjamí Planes

Acció de gràcies
Si el Senyor no hagués estat a favor nostre (Salm 124, 1), no
haguérem arribat fins aquí. Perquè si el Senyor no construeix la
casa, és inútil l’afany dels constructors (Salm 127, 1). Ha sigut
Déu qui ens ha beneït amb els seus dons, qui ens ha omplert
de la seva Inspiració per dur endavant la tasca de ser comunitat,
el treball de portar el seu Regne.
Si el Senyor no hagués estat a favor nostre (Salm 124, 1), no
haguérem arribat fins aquí. Perquè si el Senyor no guarda la
ciutat, és inútil que vigilin els guardes (Salm 127, 1). És Ell qui
ens ha omplert de coratge per afrontar tot el que hem viscut, qui
ens ha protegit en temps convulsos, qui ha posat la seva mà per
beneir-nos.
Si el Senyor no hagués estat a favor nostre (Salm 124, 1) res
hauria estat igual.
Gràcies, Déu per cadascuna de les persones que han fet
d’aquesta església una comunitat fraterna, on hem palpat i
viscut el teu amor. Gràcies perquè t’has manifestat i has fet
estada entre nosaltres. Gràcies, Déu perquè si hem arribat fins
aquí, ha estat de la teva mà, segueix-nos acompanyant i omplintnos dels teus dons, que la teva saviesa i el teu seny siguin
els nostres consellers, ara i sempre com ho han sigut fins ara.
Amén.
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Participació musical:
Riu profund, espiritual negre
Robert Bailey

Lectures bíbliques:
Jeremies 31, 7-9
Hebreus 7, 23-28
Himne: Car Jesús, aquí estem (73 CG)
Música: J. Rudolf Ahle; Lletra: M. E. Vidal

Proclamació de la paraula
Lectura evangeli: Marc 10, 46-52
Pregària per la il·luminació
Interludi musical
Ària, Duet.
BWV 99, J.S. Bach
Vida Comunitària:
Sant Sopar
Presentació de les ofrenes
(Interludi)
Pregària
Himne: Déu fins aquí m’ha anat portant (44 CG)
Música: Witemberg 1523; Lletra: M. E. Vidal

Confessió de fe:
Crec en Déu.
Crec en el Déu de la història, que ha fet camí amb nosaltres
durant 150 anys, essent sempre present i respectant la nostra
llibertat.
Crec en el Déu que obre portes, separa aigües i aplana turons,
perquè el puguem trobar, tant en temps de pau com en temps
de guerra, quan és el temps de la repressió i el temps de la
llibertat.
Crec en el Déu que es va fer creació per nosaltres, carn i sang
amarada de l’Esperit, que fou, és i serà salvació i redempció

