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Ordre de Culte 
1r diumenge de Quaresma - 6-3-2022 

Preludi musical 
Benvinguda i pregària 

Himne: Astre que jo miro (48 CG) 
Música: Mina Koch; Lletra: M. E. Vidal 
Crida a la lloança: Salm 91, 1-2.9-16 

Himne: Canta al Senyor, Rei de glòria, o ànima meva! (1 CG) 
Música: Joachim Neander; Lletra: M. E. Vidal 

Lectures bíbliques: 
Deuteronomi 26, 1-11 

Romans 10, 8b-13 
Himne: Peregrino en el desierto (291 HC) 

Música: John Hughes ; Lletra: William Williams, tr. José M. de Mora 
Proclamació de la Paraula: 

Lluc 4, 1-13 
Pregària per la il·luminació 

Interludi Musical 
Resposta a la paraula 

Sant Sopar 
Himne: Sublim fou la gràcia del Senyor (230 CG) 

Música: Melodia americana, arr. E. O. Excell; Lletra: Noemí Celma 
Vida comunitària: 

Ofrenes 
(Interludi) 
Anuncis 

Himne: Senyor, sota la guia de l’Esperit (52 CG) 
Música: Friedrich Silcher; Lletra: Àngel Cortès 

Benedicció 
Postludi 

Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta 
Música: Esther Raduà 
Lectures: Esther Rión 
Diaques: Esther Rión i Joan Salvador 
Sant Sopar: Lluïsa Braña i Esther Rión 
Butlletí: Daniel Paül 

 

 

 
 

 Camineu en l’amor i no en la ira. 

 

Encara que us irriteu, no pequeu; que la posta de sol  
no us trobi encara ressentits 

Efesis 4, 26 

 

Confessem-ho: no hi ha ningú de nosaltres que no s'enfadi algun cop, per 
motius de vegades ben fonamentats (almenys segons la nostra manera de 
veure), de vegades per poca cosa... Ho sabem, i també ho sabia l'autor de la 
Carta als Efesis, qui precisament per això inclou aquest sentiment i la seva 
"gestió" en les seves recomanacions adreçades a la comunitat cristiana. De 
fet, reconèixer la ira no vol dir necessàriament “resignar-se” i deixar-la fer i 
que s’exprimeixi com i durant el temps que vulgui. L'autor de la carta 
convida els seus lectors, d'ahir i d'avui, a reflexionar sobre com gestionar 
l'ansietat, per evitar que esdevingui un company habitual de viatge i 
perjudiqui la pròpia vida i la dels altres, allunyant el creient de la comunió 
amb Déu i amb els seus germans en la fe. 

El nostre és, per diferents motius, un moment de gran ràbia. I sovint això 
deixa empremtes duradores; té conseqüències que es mantenen i ja no es 
poden esborrar, de vegades canviant vides per sempre. Hi ha qui deixa fluir 
la seva ansietat en les paraules confiades a les xarxes socials. Paraules que 
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fan mal, tallades en la pedra més dura i pesant: un cop escrites, seran 
llegides, compartides, amplificades. Alguns no s'aturen en les paraules, sinó 
que passen als gestos, als actes violents en família o en altres llocs, als 
feminicidis que ara estan a l'agenda: vides, famílies, futurs destruïts, no hi 
ha marxa enrere. 

Sense arribar a aquestes expressions extremes, sabem per experiència 
quants danys pot causar la ira si es cultiva. Pot enverinar la nostra vida i les 
nostres relacions. I en fer-ho, allunyar-nos de la relació de perdó i amor que 
Déu ens ofereix i que vol que tinguem també amb els altres. 

Precisament en la relació amb Déu, l'autor de la Carta als Efesis troba la raó i 
l'esperó per no deixar-se dominar per la ira o altres sentiments 
potencialment nocius: « Sigueu imitadors de Déu, com a fills seus estimats; 
viviu estimant, tal com Crist ens va estimar i s’entregà a si mateix per 
nosaltres » (5, 1-2). Recomana als creients que sigui l'amor, conegut per 
Crist, la constant de la vida, el nostre company de camí. Recordeu que els 
qui deixen que el sol es pongui sobre la seva ira es despertaran en un dia 
gris, en un temps marcat pel ressentiment i la ruptura. Mentrestant, aquells 
que poden trobar en l'amor i el perdó de Déu la força per treure el pes de la 
ira, veuran el nou dia amb una llum diferent, una llum que té la seva font al 
matí de la resurrecció amb la seva promesa de vida nova. Que aquesta llum 
il·lumini els nostres dies i les nostres relacions amb els i les altres. 

 

Helene Fontana 

Meditació publicada al número de febrer de 2022 del Piccolo Messaggero, el 
butlletí de les esglésies valdeses i baptistes de la zona de Torí.  

https://torinovaldese.org/meditazione-camminate-nellamore-e-non-nellira/ 

 

 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
FAMÍLIA CRISTIANA 

Aquesta setmana va marxar a la casa del Pare el nostre estimat germà en 
Carlos Verdés. Havia format part durant molt de temps ell i la seva família 
de la nostra comunitat i els que l’hem conegut encara el recordem. Que Déu 
consoli la seva família. 

Pensem també en les persones que estan soles, en les que estan malaltes i 
en les que en tenen cura. Fem que sentin l’escalf de la comunitat.   

 

CISTELLA SOLIDÀRIA 

S'ha acabat el mes de febrer i gràcies a Déu, hem pogut cobrir les 
necessitats urgents que ens expliquen des de "El Chiringuito" i encara han 
quedat uns poquets euros per afegir a les compres del mes de març... 
Donem gràcies a Déu, perquè proveeix!!!! Aquesta setmana hem pogut 
comprar margarina i formatge i des del cor del Raval, ens envien molts 
records a tots/es i tot el seu agraïment.... Moltes gràcies a tots els qui 
penseu en ells. 

 

CANAL DE YOUTUBE   

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

https://youtu.be/2cZteHbtc5A També  podeu  tornar  a  veure  el  culte  o  
veure  els  cultes  anteriors: 

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

 

ASSEMBLEA EEC 

El dissabte 12 de març es celebrarà la Assemblea de la EEC, més enllà dels 
representants que enviarà la comunitat tots i totes les que vulgueu 
participar ho podeu fer. 


