Diumenge de Trinitat
Preludi musical: Grata certesa. P. Palmer, arr. M. Hayes (2011)
Benvinguda i pregària
Himne: Canta al Senyor, rei de glòria (1 CG) –
Música: Joachim Neander; Lletra: M. E. Vidal
Crida a la lloança: Salm 117
Johann Sebastian Bach - Lobet den Herrn alle Heiden BWV 230 - Motet (BCB)
Lectura cantada: 2 Corintis 4, 17
Johann Ludwig Bach - Unsere Trübsal - Motet (BCB)
Lectures bíbliques: Proverbis 8, 1-4.22-31 - Romans 5, 1-5
Himne: Que n’és de gloriós, el vostre nom, Déu nostre (21 CG)
Música: Joahnn Crüger, arm. Felix Mendelssohn;
Lletra: Benjamí Planes - Dues veus: BCB i congregació
Proclamació de la Paraula: Joan 16, 12-15
Pregària per la il·luminació
Interludi Musical: Magnificat - P. Narcís Casanovas (BCB)
Vida comunitària:
Ofrena (Interludi: Andante en Si bemoll, F. Mendelssohn)
Anuncis
Resposta a la paraula
P. Joan Cererols - Kyrie de la Missa 2o tono (BCB) Carl Philipp Emanuel Bach - Bitten WQ 2083 (BCB)
Pare nostre
Doxologia: Donem l’honor al Pare (60 CG) –
Música: Ira David Sankey; Lletra: Àngel Cortès
Benedicció
Postludi P. Àngel Rodamilans - Lo llit d’espines

Litúrgia: Marta López Ballalta
Proclamació de la Paraula: Jonathan Navarro Estrada
Música: Bach Collegium Barcelona, director Pau Jorquera, Laia Berlanga, Oriol Berlanga,
Elies Cortès i Jordi Vera
Lectures: Judit Pallàs
Diaques: Lluïsa Braña i Sergi Díaz
Butlletí: Daniel Paül
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L’armadura de la fe
La vida és una lluita! Contra la pobresa, la injustícia, la violència. L'Evangeli
ens convida a no apartar-nos del món, sinó a comprometre'ns amb ell
seguint Crist. I la vida també és una lluita interior: hi ha en nosaltres molta
indiferència, egoisme, temptació al desànim i, constantment, viure és
superar tot això perquè triomfi la vida, l'amor i la pau. Crist ens va precedir
en aquesta lluita, va donar la seva vida per ella i ens convida a treballar
seguint els seus passos perquè el nostre món s'apropi com més millor al
Regne de Déu. I Déu no ens deixa sense recursos en aquesta lluita, dona
armes formidables que hem de prendre. Pau les enumera a Efesis 6:13ss.
Armes més defensives que ofensives, més aviat per protegir, per donar
força, per suportar el mal.
Tingueu la veritat per cinturó
El cinturó és el que subjecta tot l'equip. I la veritat en qüestió no és doctrinal
ni humana, és la veritat de Déu; el seu projecte creador. La clau de la nostra
vida i allò que li dóna sentit és, doncs, aquest projecte, aquest ideal pel qual
estem disposats a lluitar. Cal saber on anar, dirigir-se amb un objectiu ferm
cap a la meta que ens revela l'Evangeli.
Posa't la cuirassa de la justícia
La cuirassa cobreix el cor i els òrgans interns. Pel que fa a la justícia, no és la
dels homes; són actes justos en relació a la voluntat de Déu. Tenir actes

justos és un bon punt de partida i una força, sigui quina sigui la nostra fe. I
aquesta cuirassa la podem veure com un do: la voluntat de Déu ens és
donada, adhereix-te a aquest projecte, serà la major de les teves fortaleses.
No es tracta de canviar la naturalesa, sinó que la nostra manera d'actuar ens
dóna una força que probablement no és només externa.

resistir: de tot això, en sortirem plenament vencedors gràcies a aquell qui
ens estima (Romans 8,37).
Traducció d’un text de Louis Pernot – La lettre de l’Étoile, 259 (2021)
Pastor de l’Església Protestant Unida de França

Poseu-vos com a sabates les disposicions de l'Evangeli de la pau
Les sabates donen pau? Sí, protegint els peus pots caminar sense por de ferte mal. Les sabates us alliberen de preocupar-vos per tenir constantment
por de fer alguna cosa malament o fer un pas equivocat. Aquest és l'Evangeli
de la pau: no hem de tenir por de pecar, de ser culpables, de no estar a
l'altura. Déu ens dóna la seva gràcia, la seva pau, confia en nosaltres. Podem
caminar amb valentia, plens de pau i per fer la pau.
Agafeu l'Escut de la Fe per apagar els dards encesos del Maligne
La fe no és el sentiment religiós, sinó la certesa, la ferma adhesió d'allò en
què es creu com a ideal de vida: l'amor, el perdó, la gràcia i la pau... El
Maligne és el dimoni, el temptador, el que posa en dubte la validesa de la
nostra lluita. La nostra forta adhesió a l'Evangeli ens protegeix d'això, i "On
hi ha voluntat, hi ha camí". I aquests escuts encaixen per fer una paret. És la
força de la comunitat que comparteix la mateixa fe. No estem sols, sinó amb
multitud de germans i germanes.
Rebeu el Casc de la Salvació

ANUNCIS I COMUNICACIONS
CISTELLA SOLIDÀRIA
No podem fer res més que donar gràcies a Déu perquè sempre proveeix. La
setmana passada creia que podríem fer poc perquè no teníem fons. Doncs
bé, hem pogut comprar llet i cafè, que eren les urgències que hi havia. Al
haver-hi un dia de festa, no hem pogut comprar formatge i margarina. Ho
farem la propera. Gràcies, moltíssimes gràcies, a tots i totes per recordar la
gent del “Chiringuito”. El Wolfgang es va recuperant, però poc a poc i ha de
fer repòs. El seu equip segueix treballant i acollint els que truquen a la seva
porta. No deixem de pregar per ells i per la feina que fan.
I un apunt més per compartir que dijous, al “Chiringuito”, no tenien cafè per
oferir. Vam fer una compra dimecres i la mateixa tarda ho van venir a buscar
junt amb llet que ja teníem a punt. Gràcies a Déu i a molts de vosaltres van
tenir cafès amb llet de sobres per repartir. Tot el nostre agraïment a Déu
perquè ens posa generositat al cor.
ACTIVITATS DE L’ESGLESIA


El dijous 16 de juny, a les 19:30h, a 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. Hi som convidats.



El dissabte 18 de juny, a les 19h, a la Primera Església Protestant a
Rubí, es projectarà el documental d’en David Casals, Protestants, la
història silenciada.

El casc protegeix el cap. El més important. La salvació de Déu em salva de la
culpa, de l'absurd i de tota amenaça. Em dóna una força extraordinària.
L'espasa de l'Esperit que és la paraula de Déu
L'última és l'única arma ofensiva, però és "de l'Esperit". Per tant, no es
tracta de violència física, sinó de combat espiritual. La meva única arma és la
Paraula de Déu, la Bíblia. Arma contra tot mal, tota temptació. Pot
enderrocar qualsevol obstacle a la realització del Regne de Déu en mi: la
mandra, el desànim i tota temptació. Amb aquesta Paraula, res no em pot

CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de youtube a les 11.00.

