Ordre de Culte 05/06/2022
Diumenge de Pentecosta
+

Preludi musical
Benvinguda i pregària
Himne: Mon cor joiós, ple d’esperança (71 CG)
Música: César Malan; Lletra: M. E. Vidal
Crida a la lloança: Salm 104, 24-34.35b
Himne: Que n´és de gloriós, el vostre nom Déu nostre (21 CG)
Música: Johann Crüger; Lletra: Benjamí Planes
Lectures bíbliques: Gènesi 11, 1-9 i Fets 2, 1-21
Himne: ¡Oh ven, Espíritu de amor! (126 HC)
Música: Alexander R. Reinagle; Lletra: Autor desconegut
Proclamació de la Paraula:
Joan 14, 8-17.25-27
Pregària per a la il·luminació
Interludi Musical
Himne: El cos, l’ànima meva (54 CG) (estrofes 1-2)
Música: Ira D. Sankey; Lletra: Antoni Almudèvar
Sant Sopar
Himne: El cos, l’ànima meva (54 CG) (estrofa 3)
Música: Ira D. Sankey; Lletra: Antoni Almudèvar
Resposta a la paraula:
Confessió de fe
Himne: A vós, o Déu, donem l’honor (16 CG)
Música: Dels corals luterals, 1524; Lletra: Benjamí Planes
Vida comunitària:
Ofrena (Interludi)
Anuncis
Himne: Senyor, sota la guia de l’Esperit (52 CG)
Música: Friedrich Silcher; Lletra: Àngel Cortès
Parenostre
Benedicció
Postludi
Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta
Música: Esther Raduà
Lectures: Sergi Díaz
Diaques: Cristina Akamba i Elisabeth Cortés
Prep. Sant Sopar: Lluïsa Braña i Esther Rión
Butlletí: Samuel Fabra
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CRISTIANISME SENSE CRIST?
S’acusa les esglésies cristianes -siguin catòliques, ortodoxes o
protestants- de viure un cristianisme sense Crist. Se’ls retreu que
es comportin i es desenvolupin segons criteris institucionals de tipus religiós, allunyats de la Bona Nova anunciada per Jesús de
Natzaret. Tot i que totes elles reconeguin que el seu fonament és
aquest Jesús.
Crec que es tracta d’una generalització poc acurada, i que no
s’ajusta a la realitat de moltes comunitats que es reconeixen com a
seguidores de Crist.
De totes maneres, em sembla que hauríem de parar atenció a
l’advertència; perquè ho vulguem o no, som els testimonis d’avui
d’aquesta Bona Nova; i l’hauríem d’anunciar arreu.
Tot plegat m’ha portat a reflexionar en aquest escrit sobre un ensenyament de Crist que potser no sabem gestionar prou bé.
Doncs jo us dic: Estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui us persegueixen. Així sereu fills del vostre Pare del cel, que fa sortir el sol sobre bons i dolents i
fa ploure sobre justos i injustos. Perquè, si estimeu els
qui us estimen, quina recompensa mereixeu? ¿No fan el
mateix els publicans? I, si només saludeu els vostres
germans, què feu d'extraordinari? ¿No fan el mateix els
pagans? Sigueu perfectes com ho és el vostre Pare celestial. Mt 5,44-48
La paraula ENEMIC és molt forta. El text explicita que l’enemic
és aquell que no considerem el nostre germà que ens estima; i que
fins i tot, és aquell que ens persegueix.

Podrien entrar en la mateixa categoria tots aquells que no són
els nostres amics. Tots aquells que no pensen com nosaltres; en
definitiva, tots els que són «l’altre» amb tota la seva alteritat.
Us proposo que en lloc de “estimeu dels vostres enemics”, pensem en “estimeu aquells amb qui us heu enemistat”.
S’està enemistat amb la persona per la qual se sent: animadversió, animositat, antipatia, aversió, desafecció, desamor, malícia... És el sentiment desfavorable vers la persona amb qui estic
barallat, desavingut, discutit, enfadat, renyit, distanciat.
Segurament des d’aquest punt de vista trobarem situacions, actituds i accions que ens seran més conegudes en les nostres pràctiques habituals.
Ens esforcem per demostrar que nosaltres sí que som diferents
de tots aquells amb qui ens relacionem, siguin més conservadors o
més liberals que nosaltres. Ens considerem els escollits? Els que
interpretem correctament la Paraula?
Però el consell és estimar aquell amb qui ens hem enemistat.

ANUNCIS I COMUNICACIONS
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.
LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Aquesta setmana no hem pogut fer compra pel "Chiringuito"... no hi ha fons.
Esperem la propera setmana poder ajudar amb la compra, sobretot de formatge ... normalment és el que més necessiten. Seguim pregant per ells i per la feina
que fan, aquí, al barri de l'església.
Pel que fa al Wolfgang es va recuperant a poc a poc i tot va amb normalitat,
encara que ell voldria que anés més de pressa. Ja sabem com és, no sap estar-se
quiet !!! Preguem també per la seva recuperació
CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00.
AGENDA

https://youtu.be/X7iwumBr3C0

•Dijous, 9 de juny, tindrem l’última reunió dels estudis bíblics d’aquest curs. Ens
acomiadarem amb un sopar, tothom qui vulgui pot apuntar-se, solament cal que
porteu quelcom per compartir.

•Dissabte 11 de

NO ÉS GENS FÀCIL !!!

El Crist, fins i tot a la creu va demanar perdó per als que l’estaven crucificant «perquè no sabien el que feien».
Segurament es tracta de posar «l’altre» en el centre del nostre
pensament i de la nostra acció, en lloc del «jo» o del «nosaltres».
La nostra manera de seguir a Crist ens ha donat una identitat
molt determinada de la que ens sentim defensors.
El problema el tenim quan la nostra interpretació sobre quina és
la manera de seguir el Crist es torna excloent. I això inclou tant les
posicions més liberals com les més conservadores.

Tant de bo la nostra manera de seguir a Crist tingui més en
compte l’exemple del Crist que no la defensa aferrissada de la
nostra identitat.
SFM

juny, es reunirà la Mesa de la EEC, de forma presencial, en la
sala del consell de la nostra comunitat.

•Dissabte

11 de juny, a les 17h, al Teatre Centre Cultural la Farinera del Clot
(Gran Via de les corts catalanes, 837 – Barcelona), tindrà lloc la presentació del
llibre de l’Andreu Rodríguez, “El Dolor de la Sal”.

•Diumenge 12 de juny tindrem un culte especial de Trinitat, amb la participació del
Bach Collegium Barcelona, dirigit per Pau Jorquera.

•Diumenge 12 de juny, en el marc de la celebració del 150è aniversari de l’església de Betlem (Nació, 24, Barcelona), han organitzat un dinar de germanor, obert a
totes les esglésies. Serà a les 14h al patí de l’església del Clot. El cost són 11€
per adult i 8€ per infant. S’ha de fer reserva i pagar per anticipat, ho podeu fer amb
l’Anna Guinot.

•Dijous 16 de juny, a les 19:30h, al monestir de Sant Pere de les Puel·les (carrer

Anglí, 55) en la celebració de les vespres, l’ACAT ha organitzat una pregària per
l’abolició de la tortura.

•Dissabte 18 de juny, a les 19h, a la Primera Església Protestant de Rubí, es projectarà el documental d’en David Casals, “Protestants, la història silenciada”. Si
encara no l’heu vist tindreu una nova oportunitat.

•Diumenge

19 de Juny a les 18h ens conviden al Concert de Primavera de la
Coral Al·leluia (1ª Església Baptista de Sabadell,c/Domènech i Montaner, 40).

•Dimecres 29 de juny, a les 19h, participarem en “La pregària al cor”, organitzada
per Cristianisme i Pau, que es celebrarà a la plaça Sant Jaume, de Barcelona.
Serà un acte de pregària interreligiós per la pau.

