
 

 

Ordre de Culte 01/05/2022 
3er diumenge de Pasqua 

 
Preludi musical 

Benvinguda i pregària 

Himne: Mil veus per celebrar Jesús (219 CG) - Música: Carl G. Glässer, arr. L. Mason; Lletra: J. 
M. Esteves. 

Crida a la lloança: Salm 30 

Himne: He posat en mon Déu l’esperança (9 CG) - Música: Melodia espanyola; Lletra: Àngel. 
Cortès 

Lectures bíbliques: Fets 9, 1-20 i Apocalipsi 5, 11-14 

Himne: ¡Santo, santo, santo! (138 HC) - Música: John Bacchus Dykes ; Lletra: Regniald Heber, 
tr. Juan Bautista Cabrera. 

 

Proclamació de la Paraula: Joan 21, 1-19 

 

Pregària per la il·luminació 

Interludi Musical 

Resposta a la paraula 

Himne: Anyell de Déu (241 CG), estrofes 1-3—Música: William H. Monk; Lletra: Samuel Sais. 

 

Sant Sopar 

 

Himne: Anyell de Déu (241 CG), estrofes 4-5Vida comunitària: 

Ofrenes 

(Interludi) 

Anuncis 

Himne: La sang ahir vessada (84 CG)- Música: George C. Stebbins; Lletra: Àngel Cortès. 

Benedicció 

Postludi 
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L’infant, el plor i l’acolliment 

 

Els digué: «Deixeu que els infants vinguin a mi. No els 
ho impediu, perquè el Regne de Déu és dels qui són 
com ells. Us ho asseguro: qui no aculli el Regne de Déu 
com l'acull un infant, no hi entrarà pas. I els prenia en 
braços i els beneïa tot imposant-los les mans.». 

Mc 10,14b-16 
 

Com que el dubte de Tomàs ha estat el tema del meu últim ser-

mó, ara voldria aproximar-me a mirar el dubte a partir d’aquest ver-

set sobre Jesús i els infants. 

L’actitud de l'infant a la que es refereix Jesús no crec que es 

tracti d’una fe sense fissures, d’una fe indestructible i ferma, amb 

arguments sòlids per rebatre les crítiques, amb la possessió d’e-

xemples apropiats per contestar les preguntes més difícils i poder 

donar respostes encertades davant l’insuportable silenci de Déu 

enfront de tant de patiment absurd. 

L’infant, per la seva dependència, està ple d’inseguretats i de 

pors. Tant és així que la seva manera de relacionar-se amb el món 

exterior és el plor. 

Segur que a l’infant no se li planteja el misteri del Regne de Déu. 

Té altres neguits reals com la gana, la set, el fred i sensacions d’in-

comoditat que li són desconegudes i que no sap com expressar. 

A l’infant l’asserena l’escalfor, les carícies, la veu tran-
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quil·litzadora de la mare, del pare, o en el seu lloc, dels cuidadors. 

Però, sobretot demana satisfaccions per les seves necessitats, la 

gana, la set, les incomoditats. 

Segurament les paraules de Jesús van en el sentit de com l’in-

fant acull la mare i les seves atencions. L’infant davant la insegure-

tat acull la protecció oferta per la mare, el pare, o els que fan 

aquest paper. Fa experiència de l’amor que el cuida. 

Sí, crec que el creient també ha d’acollir el que Déu ens ofereix 

en Jesús, a la manera de l’infant.  

Això no vol dir que els neguits, els dubtes i el silenci de Déu da-

vant de situacions alarmants i incomprensibles no estiguin pre-

sents en el dia a dia. I és normal que ens queixem -com la criatura 

que plora- quan no entenem per què està passant tot el que ens 

passa a nosaltres i a tanta gent indefensa a mans dels homes in-

justos que ens agredeixen; quan no entenem el perquè dels acci-

dents i les malalties que patim... 

El dubte ens acompanya, com a l’infant que el neguitegen les 

seves necessitats no calmades. Només quan ens adonem que la 

mare, que el pare hi són; quan admetem que Déu és present, i que 

ens ha estimat, ens estima i ens estimarà malgrat les nostres cir-

cumstàncies, podrem dir com Tomàs: «Déu meu i Senyor meu». 

SFM  

FAMÍLIA CRISTIANA 
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. 

 

MASCARETA 

Des del 20 d’abril, han entrat en vigor les mesures decretades en relació amb 
el canvi d’ús de la mascareta. Podeu consultar el Reial decret en aquesta adreça:  

https://boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf 
Pel que fa a l’ús de la mascareta a la nostra comunitat: 

L’ús de la mascareta no és obligatori en actes religiosos ni en cerimòni-
es civils. 

No obstant això, es recomana un ús responsable de la mascareta als 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 

 

 

espais tancats d’ús públic on les persones transiten o romanen per un 
temps prolongat. Així mateix, es recomana l’ús responsable de la mascare-
ta als esdeveniments multitudinaris. En l’entorn familiar i en reunions o ce-
lebracions privades, es recomana un ús responsable en funció de la vulne-
rabilitat de les persones participants. 

 
LA CISTELLA SOLIDÀRIA 
Aquesta setmana, sííí !!! Hem comprat formatge, llet i margarina !!! I crec que 

diumenge passat es van endur tot el que hi havia aquí per a ells. Com sempre 
super agraïts i molt contents. Tot està car i complicat, però seguim tenint ganes de 
compartir i d'ajudar... no defallim !!! El Senyor posa feina davant nostre... i li dema-
nem que ens ajudi a respondre amb alegria i generositat. Gràcies a tots/es  

 
SOLIDARITAT UCRAÏNA  
Des de la IEE es va organitzar 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, com que encara es podien fer aportacions fins al segon diumenge d’abril, 
us volem dir la quantitat recollida per la nostra comunitat sota aquest concepte que 
és de 3.052 €. 

Totes les aportacions de la IEE són 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. 

https://youtu.be/DjBg2fN9QAA 
AGENDA  

•Cada dijous estudi bíblic, a les 19h. Ara estem estudiant la carta als Filipencs. 

•El dissabte 7 de maig, a les 19h, celebrarem, en el marc del 150è aniversari de 
l’església un concert, organitzat per la nostra comunitat, amb col·laboració amb 
l’església de Rubí. En ell gaudirem de l’evolució de la música protestant.  

•La Pastoral de la IEE es celebrarà del 9 al 11 de maig a Los Rubios (Màlaga).  

•El dissabte 14 de maig, de 10-13h, tindrem el proper Taller de la EEC, que tindrà 
com a tema l’Evangeli de Mateu, estarà a càrrec del pastor Víctor Hernández.  

•El dissabte 21 de maig, a les 17:30h, tindrem al nostre temple la presentació del 
llibre Luter, d’Antoni Gelonch. Comptarem amb la presència de l’autor i amb una 
parada de llibres per poder adquirir-lo.  

•El divendres 17 de maig tindrem la reunió de pregària de la EEC. Serà a les 
19:30h, a l’església del Poblenou.  

•Els dies 28 i 29 de maig tindrem la convivència de l’església a Mas Dausà. És 
important que comencem a inscriure’ns; parleu amb l’Alícia Pallàs per poder fer 
una estimació de quants serem. Preus per l'estada i els àpats de dissabte i diu-
menge: 66€ (habitació compartida -81€ (habitació individual), 54€ (menors de 17 
anys),. 35€ (menors de 9 anys). Animeu-vos!  


