Ordre de Culte 27/03/2022
4t diumenge de Quaresma

Preludi musical
"Recorda’ns" Ària. Cantata 29. J.S. Bach
Benvinguda i Pregària
Himne: Glòria a Vós, Déu i Senyor (3 CG)
Música: “Lyra Davídica”, 1708. Himne llatí S. XIII
Crida a la lloança: Salm 32
Himne: "La Terra canta al Creador"
Participació musical
Adagio. Sonata K 208. D. Scarlatti
Lectures bíbliques: Josuè 5, 9-12 i 2 Corintis 5, 16-21
Interludi Musical I
Alegro non tanto. Concert per a Violí. J.S. Bach

Proclamació de la Paraula:
Lluc 15, 1-3.11b-32
Pregària per la il·luminació
Interludi Musical II
"Escolta la meva pregària" F. Mendelssohn
Vida Comunitària. Anuncis.
Ofrenes

Himne: Donem l’honor al Pare (60 CG)
Lletra: Àngel Cortès
Benedicció
Postludi: "Desperta’ns" arr. M. Hayes

Litúrgia: Alícia Pallàs.
Proclamació: Judit Pallàs.
Música: : Elies Cortès, Laia Berlanga i Oriol Berlanga.
Escola Dominical: Anna Guinot
Lectures: Joel Cortés.
Diaques: Anna Plantada i Marta Huch.
Butlletí: Samuel Fabra.
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EL BUTLLETÍ
Església Protestant de Barcelona – Centre
Nº 1816 – 27 de març de 2022
Temps de morir, temps de viure.

Els moments que estem vivint, sortint d’una pandèmia i enmig
d’una guerra esgarrifosa com la invasió russa d’Ucraïna, em provoquen un desassossec permanent que no sé com gestionar.
Com a antic «esforçador», que és com a la meva joventut en dèiem dels membres de «l’Esforç Cristià», m’ha vingut a la memòria
aquell «Esforça’t i sigues valent». Aquestes paraules surten moltes vegades en l’Antic Testament. La primera vegada són les paraules amb les que Moisès anima a Josuè en la seva missió. (Dt
31,7b).
Fora del context bíblic, un altre text que he recordat és de Joan
Maragall: ’Elogi de viure.
Estima el teu ofici, la teva vocació, la teva estrella,
allò pel que serveixes, allò en què realment ets un entre els
homes,
esforça’t en el teu quefer com si de cada detall que penses,
de cada paraula que dius, de cada peça que poses, de cada
cop de martell que dones,
en depengués la salvació de la humanitat.
Perquè en depèn, creu-me.
Si oblidant-te de tu mateix fas tot el que pots en el teu treball,
fas més que un emperador que regeix automàticament els
seus estats;
fas més que el qui inventa teories universals només per satisfer la seva vanitat,
fas més que el polític, que l’agitador, que el que governa.
Pots desdenyar tot això i l’adobament del món.
El món s’adobaria bé tot sol,
només que cadascú fes el seu deure amb amor,
a casa seva.

Pocs mesos abans de morir a finals de 1911, amb 51 anys, Joan Maragall va publicar un dels seus molts articles en castellà al
‘Diario de Barcelona’ amb el títol ‘Elogio de vivir’. El text, després,
es va convertir en aquesta síntesi poètica, Elogi de viure.
Crec que en aquests moments, en els que he vist morir moltes
persones anònimes i moltes de properes per la Covid, i en els que
segueixen morint innocents per qüestions de la geopolítica magnicida, he de ser capaç de valorar allò que tinc, allò que m’ha estat
donat.
He de ser capaç de valorar més el fet de viure. La vida dels que
encara som vius i les vides viscudes per aquelles persones que ja
ens han deixat. Aquestes vides formen part de la meva construcció
vital. Han sigut vides valentes i esforçades sense cap mena de
dubte i jo en depenc malgrat no ser-ne del tot conscient.

En un altre lloc de l’Antic Testament trobem les mateixes paraules: Esforça’t, i sigues valent! Aquesta vegada és el rei David
que anima al seu fill Salomó. La traducció en la BCI es decanta per
Sigues ferm i decidit,
Llavors David va dir al seu fill Salomó: «Sigues
ferm i decidit, i comença! No tinguis por, no t'acovardeixis, que el Senyor-Déu, el meu Déu, és amb tu. Ell
no et deixarà ni t'abandonarà fins que hauràs enllestit
tota l'obra destinada al culte en el seu temple. (1Cr
28,20)
Aquest és el consell. Que les pors que diàriament ens apareixen no ens acovardeixin.
Tant de bo que en aquest temps de mort i de temps de vida prevalgui la passió per la vida. Agraïts per la vida viscuda pels i amb
els que ens han precedit. Agraïts per la vida que estem gaudint
avui tots nosaltres.
Esforcem-nos en el nostre quefer, sigui quin sigui, perquè
aquesta és l’obra de Déu que ens ha posat a les nostres mans.
No defallim perquè el Senyor Déu és amb nosaltres i no ens
deixarà ni ens abandonarà !!!
SFM

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
La Pilar De La Cruz envia molts records a la comunitat ja que no pot
venir degut a la seva caiguda. També des de Mèxic i des de Guatemala
ens envien salutacions per a tots nosaltres.
Tinguem presents a les nostres oracions els germans que per raons de
salut no poden venir al culte 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
Aquesta setmana hem pogut fer poc pel "Chiringuito". No hi havia massa diners. Hem comprat mitja caixa de formatge i margarina. Tot i això,
ells sempre ho reben tot amb alegria i molt d'agraïment. Si us plau, seguim pensant i pregant per ells. Em van demanar si podíem comprar bolquers per la petitona de l'Andrea, però de moment no ho hem pogut fer.

SOLIDARITAT UCRAÏNA
Des de la IEE s’ha organitzat una ofrena especial per a Ucraïna. Se’ns
va convidar a participar, a totes les esglésies locals, amb les ofrenes del
diumenge 20 de març, i així es va fer.
Però, encara podeu fer les vostres aportacions personals fins al segon
diumenge d’abril al número de compte de l’església, o dins d’un sobre a la
col·lecta. En els dos casos, posant el concepte de “Solidaritat Ucraïna”.
Totes les aportacions seran destinades a Ucraïna i a les esglésies de
territoris, com Polònia o Hongria, que estan rebent i acollint els refugiats
del país veí.
CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00.
AGENDA

• Estudis bíblics, els dijous a les 19h.

