
 

 

Ordre de Culte del 18-9-2022  

15è diumenge Pentecosta  
 

Preludi musical 
Benvinguda i pregària 

 
Himne: Cantem lloances al Senyor (d CG) Música: Salteri de Ginebra, s. 

XVI; Lletra: Àngel Cortès 
Crida a la lloança: Salm 113 

Himne: A Déu sempre glòria (13 CG) Música: W. H. Doane; Lletra: Àngel 
Cortès 

 
Lectures bíbliques: Jeremies 8, 18 – 9, 1 i 1 Timoteu 2, 1-7 

 
Himne: Mi delícia tu ley es (234 HC) Música: Compositor desconegut; Lle-

tra: John T. Grape, tr. Ramón Bon 
Interludi musical 

 
Proclamació de la Paraula: 

Lluc 16, 1-13 
Pregària per la il·luminació 

Interludi Musical 
Resposta a la Paraula 

 
Himne: Sublim fou la gràcia del Senyor (230 CG) Música: Melodia ameri-

cana, arr. E. O. Excell; Lletra: Noemí Celma 
Vida comunitària: 
Ofrena (Interludi) 

Anuncis 
Himne: Tinc la certesa, sóc del Senyor (229 CG) Música: Phoebe P. 

Knapp; Lletra: Noemí Celma 
 

Benedicció 
Postludi 
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Litúrgia i Proclamació de la Paraula: Marta López Ballalta 
Música: David Melenchón 
Lectures: Anna Guinot 
Diaques: Esther Rión 
Butlletí: Samuel Fabra 
Retransmissió: Jordi Pérez 

 

 

Fa 150 anys !!! 

Durant un any hem estat celebrant els 150 anys de la nostra co-
munitat. 

La data del setembre del 1871 la tenim registrada d’aquesta ma-
nera en el resum històric del nostre Reglament: 

Fou l'any 1869 quan un missioner metodista inicià la seva tasca a Barcelo-
na. Es deia William Thomas Brown i va ser el setembre del 1871 quan 
aconseguí constituir en el número 10 del carrer Abaixadors de Barcelona, 
en un principal, la primera Església Metodista amb 6 membres. Així consta 
en la primera acta de l'Església. 

Els 150 anys signifiquen unes cinc generacions, és a dir que era 
l’època dels pares dels nostres rebesavis. 

Què estava passant aquell 1871 a Barcelona? 

L’Ajuntament de Barcelona celebrava per primera vegada la Fes-
ta de la Mercè i anunciava també l’Exposició General de les quatre 
províncies catalanes. 

Programa general de las ferias, exposiciones y fiestas populares de Barce-
lona que empezarán el dia 24 de setiembre festividad de la virgen de las 
mercedes y terminarán el 1.º de octubre del presente año 1871. 
Exposición general de las cuatro provincias catalanas; Feria y exposición 
de ganado; Gran feria mercantil y artística; Carrera de caballos que se 
celebrará en el gran Hipódromo del Campo de Marte ... 

 
És a dir, que la nostra comunitat té tants anys com la Festa de la 

Mercè a Barcelona. 

Una cosa a tenir en compte és que l’any 1871 no existien telè-
fons ni a Barcelona ni a la resta del món. Va ser l’any 1871 que l’in-
ventor d’aquest estri, en Antonio Meucci presentava als EUA una 
breu descripció de l'invent a l'Oficina de Patents dels Estats Units.   
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A Catalunya no va ser fins el desembre del 1877 que es va fer 
la primera comunicació telefònica interurbana, entre Barcelona i 
Girona.  

No va ser fins l'any 1886 que es va autoritzar l’explotació del 
telèfon a particulars, donat que l'Estat no hi estava interessat. 

I el 20 d'abril de 1895 s'inaugura la línia telefònica interurbana 
que uneix Barcelona amb Saragossa i Madrid. 

Això vol dir que la nostra comunitat es comunicava pel boca-
orella i les visites a casa dels amics. La proximitat entre els dife-
rents membres era important. 

 
A Espanya regnava Amadeu de Saboia, fent fora els Borbons. 

Conegut com el “rei elegit” perquè va ser elegit per majoria a Les 
Corts Espanyoles i que va ser proposat pel General Prim. Un reg-
nat de curta durada, que va acabar amb la seva abdicació l’any 
1873. 

També a l’any 1871 va ser la pri-
mera vegada que apareixen els 
“castells” en la premsa diària. 

Aquesta és la primera menció grà-
fica. Són els xiquets de Valls aixe-
cant un tres de nou davant de l’A-
juntament de Barcelona. 

M’ha agradat trobar aquesta dada, 
ja que la idea de la nostra comuni-
tat sempre ha estat fer “pinya” per 
aixecar i mantenir l’església. Com 
també la importància del relleu ge-
neracional. 

Tant de bo, recolzats amb les ge-
neracions precedents, siguem ca-
paços de fer pinya, i que les gene-
racions que vindran es puguin en-

lairar i coronar aquest projecte que ja té 150 anys. 

Que el Senyor ens hi ajudi, perquè sense el seu ajut la torre fa-
ria “llenya”. 

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. 

 
LA CISTELLA SOLIDÀRIA 
Aquesta setmana hem comprat pel Chiringuito, llet i formatge. 

Segueixen lluitant per permisos i paperassa, però atenent a tothom 
que truca a la seva porta. No els oblidem en les nostres oracions, 
perquè la feina que fan és sovint molt feixuga. Gràcies a tots/es per 
pensar en ells 

 
CANAL DE YOUTUBE 
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 

11.00.   
Trobareu l’adreça a la web de l’església:   

www.esglesiatallers.org.  
 
AGENDA 

Del 30 de setembre al 2 d’octubre, alguns joves de la nostra 
comunitat, amb d’altres de la EEC i la IEE, participaran al festival 
jove de l’Església Metodista d’Anglaterra a Birmingham. Preguem 
perquè sigui un temps enriquidor i divertit per ells. 

El diumenge 2 d’octubre, a les 18h, tindrem l’acte de clausura 
de les celebracions del 150è aniversari de la nostra església, serà 
un temps per recordar i celebrar com el Senyor ens ha anat portant 
de la mà, per gràcia i amb misericòrdia. Tindrem la participació de 
les autoritats de la ciutat i el país. 

El dissabte 15 d’octubre, a les 10h, tindrem el primer Taller de 
la EEC d’aquest curs. Versarà sobre l’Evangeli de Lluc i el llibre 
dels Fets dels Apòstols. Serà a l’Església Betel-Sant Pau (carrer 
d’Aragò 51). 

El diumenge 16 d’octubre, es reunirà el Consell de l’església, 
a les 8:30h, al segon pis. 

Del 29 d’octubre a l’1 de novembre, la EEC està preparant 
una sortida per joves, entre 16 i 22 anys, serà a Mas Dausà. Hi par-
ticiparan els joves de la nostra comunitat i també de les altres es-
glésies de la EEC. 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 


