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Ordre de Culte 

4t diumenge després d’Epifania 30-1-2022 

Preludi musical 

Benvinguda i pregària 

Himne: Vull estimar-vos, Senyor (39 CG) 
Música: Thomas Hastings; Lletra: Benjamí Planes 

Crida a la lloança: Salm 71, 1-6 

Himne: Déu és l’auxili, un ferm castell (35 CG) 
Música: Martí Luter; Lletra: Àngel Cortès 

Lectures bíbliques: 
Jeremies 1, 4-10 / 1 Corintis 13, 1-13 

Himne: Tuyo soy, oh Dios de amor (296 HC) 
Música: Justin Heinrich Knecht; Lletra: autor desconegut 

Proclamació de la Paraula: 
Lluc 4, 21-30 

Pregària per la il·luminació 

Interludi Musical 

Vida comunitària: 

Ofrenes 

(Interludi) 

Anuncis 

Himne: Protegiu-me vós, Senyor (63 CG) 
Música: William H. Doane; Lletra: Àngel Cortès 

Benedicció 

Postludi 
Presidència: Anna Guinot 
Proclamació: Marta López Ballalta 
Música: David Melenchón 
Lectures: Lídia Castell 
Diaques: Esther Rión i Marta Freixes 
Butlletí: Daniel Paül 

 

 

 

 
 

El credo (El símbol dels apòstols). Lliçó de catecisme per 
adolescents 

Transcrivim, a continuació, una adaptació d’una part de la 
videoconferència del pastor Louis Pernot, de l’Església Protestant 
Unida de l'Étoile (París). Amb un llenguatge planer i enfocada a un 
públic catecumen, es pot veure completa, en francès, a: 
https://www.youtube.com/watch?v=l8WN_PU4uZg  

Avui us parlaré d’un tema extremadament seriós per la fe: el credo. El 
símbol dels apòstols és un dels credos, potser el més conegut, però n’hi ha 
d’altres. Hi ha moltes maneres de dir “jo crec en Déu”. És un text molt 
conegut: “jo crec en Déu, pare totpoderós, creador del cel i de la terra...” 

Segurament coneixeu aquest text i l’heu sentit. Però és un text 
extremadament complicat perquè hi ha gent que li encanta aquest text i 
altres que el detesten. Per alguns és la base de la fe cristiana. Si no creiem 
en el credo, no som cristians i quedem exclosos de l’església. Alguns creuen 
que és la fe fonamental de l’església i que és la fe que reuneix els 
protestants i els catòlics en datar d’abans de la separació de les nostres 
esglésies. I altres el detesten. Conec fins i tot parroquians que diuen “si 
sento el símbol dels apòstols al temple el diumenge, m’aixeco i marxo”.  

És, per tant, complicat. De fet, penso que no estem obligats a creure tot el 
que diu el Credo. De fet, no té res a veure amb els apòstols. El text data del 
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segle III o IV, i representa la fe de l’església al segle IV i no els evangelis. I 
com a bon protestant, jo em baso en els evangelis. Per tant, el símbol dels 
apòstols és la tradició de l’església i la prenc amb un interès mesurat.  

Per quin motiu li diem “símbol”. Si és per una aproximació simbòlica, puc 
entendre que tot s’ha d’interpretar simbòlicament i per tant, no estic obligat 
a interpretar-ho al peu de la lletra. Però símbol ve del grec “simba lane”. Era 
un símbol de reconeixement. Qui volia ser batejat, al segle III, havia de 
conèixer per força aquest text.  

A mi aquest credo em genera problemes. Alguns pensen quan dic això que 
potser soc herètic o que no crec com caldria. És possible que sí, que sigui 
una mica herètic, però crec que el que em genera problemes és que aquest 
text no es va escriure per veure’s en positiu, sinó com a barrera davant 
diverses heretgies.  

Aquest text parla de moltes coses, però en cap moment parla de l’essencial 
de l’evangeli. Per exemple, en cap moment parla d’amor, de gràcia, de 
perdó. L’altre problema és que de Jesús passa directament a ha sofert sota 
Pons Pilat i ha mort. A mi el que m’interessa és el que Jesús ha fet entre el 
seu naixement i la seva mort. Per tant, per mi, passa per alt el més 
important de la fe. Tot i això, el conservo, perquè forma part de la tradició 
de l’església. 

Algunes reflexions sobre aquest credo que permet reflexionar sobre en què 
creiem. Un bon testimoni del que era la fe al segle IV. Veig aquest text amb 
un gran respecte per la seva antiguitat i respecte pels creients dels temps 
antics, que ens han transmès la fe. I al mateix temps el llegeixo amb la 
mirada del segle XXI, que forçosament, no el refusa (m’agrada el credo) però 
que permet reinterpretar-lo d’una manera que ens permet tenir una fe 
actual. No crec que les formulacions de la fe siguin sempre les mateixes, ja 
que l’evangeli és atemporal, però el que nosaltres n’extraiem dependrà, 
forçosament, de la nostra cultura i la nostra educació.  

 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
FAMÍLIA CRISTIANA 

En aquests moments de contagis i virus, tinguem present en les nostres 
pregàries tota aquella gent que està confinada, però també tots aquells que 
per altres motius estan passant moments difícils.  

ESTUDIS BÍBLICS 

Els estudis bíblics han quedat suspesos per diferents confinaments i altres 
activitats previstes, els reprendrem el proper dijous 10 de febrer a les 19h, 
començarem a estudiar el llibre de Filipencs. 

CISTELLA SOLIDÀRIA 

Aquesta setmana, tambééééé!!!!!! Hem pogut tenir a punt pel "Chiringuito" 
llet, melmelades i llaunes de tonyina. Tot l'agraïment de part de tot l'equip, 
perquè saben de l'esforç que significa per tots nosaltres quan pensem que 
no podrem comprar, sempre, el Senyor mou el cor de molts per cobrir les 
necessitats que ens mostren els companys que tant treballen al Raval 
MOLTES GRÀCIES A TOTS/ES!!!!!! Donem, com no podria ser d’una altra 
manera, gràcies al nostre Déu perquè segueix posant-nos al cor ganes 
d'ajudar. 
 
150è ANIVERSARI 

El dissabte 19 de febrer, a les 18h, en el marc de les celebracions del nostre 
aniversari, tindrem en el nostre temple una xerrada històrica, a càrrec de 
Carme Capó, sobre la nostra comunitat i els seus 150 anys d’història, us hi 
esperem a totes i tots, serà un temps constructiu i de reflexió. 

CANAL DE YOUTUBE   

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

https://youtu.be/wCyddNaTo7Q 

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

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


