
Ordre de Culte
19è Diumenge de Pentecosta – 16-10-2022

Preludi musical 
Benvinguda i pregària

Himne: Canta al Senyor, Rei de glòria, o ànima meva (1 CG)
Música: Joachim Neander; Lletra: M. E. Vidal

Crida a la lloança: Salm 121
Himne: Protegiu-me vós, Senyor (63 CG)
Música: William H. Doane; Lletra: Angel Cortès

Lectures bíbliques:
Gènesi 32, 22-31

2 Timoteu 3, 14 – 4, 5
Himne: Cristo mi alegría (326 HC)

Música: Johann Crüger, arm. J. S. Bach; Lletra: Johann Frank,
tr. F. Fliedner

Proclamació de la Paraula:
Lluc 18, 1-8

Pregària per la il·luminació
Interludi Musical

Sant Sopar
Resposta a la Paraula

Himne: La porta oberta avui està (97 CG)
Música: S. J. Vail; Lletra: Antoni Almudèvar

Vida comunitària:
Ofrena (Interludi)

Anuncis
Himne: Mon cor joiós, ple d’esperança (71 CG)

Música: César Malan; Lletra: M. E. Vidal
Benedicció

Postludi

Litúrgia Proclamació de la paraula: Marta López Ballalta
Música: Robert Bailey
Lectures: Esther Rión
Diaques: Esther Rión i Joan Salvador
Prep. Sant Sopar: Esther Rión / Sant Sopar: Elisabeth Cortés
Butlletı́: Alı́cia Pallàs – Reproducció: Alıćia Pallàs
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CONCLUSIONS ASSEMBLEA GENERAL CONSELL MUNDIAL D'ESGLÉSIES (1)

Reunits a la 11a Assemblea del Consell Mundial d'Esglésies (CME) a Karlsruhe
(Alemanya), gairebé tres anys després de l'aparició de la pandèmia de la COVID-
19, hem de reconèixer amb profund dolor i consternació que la violència i els
conflictes segueixen afectant les comunitats vulnerables, sobretot els ancians, les
dones, els infants i els joves. La vida i la tasca del CMI des de la 10a Assemblea
de  Busan  s'han  emmarcat  en  una  “peregrinació  de  justícia  i  pau”,  basant-se
principalment en la “Crida ecumènica a la pau justa” i la “Declaració sobre el
camí de la pau justa” de l'Assemblea de Busan. Aquesta darrera descriu la pau
justa  com “un viatge cap al propòsit de Déu per a tota la humanitat i tota la
creació”,  i  expressa  la  seva  visió  en  quatre  dimensions:  la  pau  justa  a  la
comunitat, la pau justa amb la terra, la pau justa al mercat i la pau justa entre les
nacions. 

Per tant, l'11a Assemblea del CME:

1. Reconeix la  necessitat  urgent  d'establir  un  profund  diàleg  renovat  en  el
moviment  ecumènic  sobre  les  implicacions  de  la  fe  cristiana  per  al  nostre
testimoniatge per la pau al món i per al nostre compromís amb el “camí de la pau
justa”, i insta el CME a exercir el seu lideratge, en cooperació amb altres, per tal
de convocar aquest diàleg.
2. Afirma enèrgicament el compromís del CME i les seves esglésies membres
amb la construcció de la pau mitjançant el diàleg i la cooperació interreligiosos a
tots  nivells,  com una  contribució  clau  destinada  a  oposar-se  a  les  forces  de
divisió, confrontació, polarització i injustícia, i insta al CME i a tota la comunitat
ecumènica a mantenir i aprofundir aquest compromís.
3. Rebutja la  polarització  i  la divisió  de la  comunitat  humana i  reafirma la
nostra determinació de romandre junts com a comunitat ecumènica, i de fer front
a les amenaces i els desafiaments a la pau, la justícia, la seguretat humana i la
sostenibilitat  mediambiental  mitjançant  el  diàleg,  la  trobada,  la  recerca  de
l'enteniment mutu i la cooperació, en comptes de fer-ho a través de l'exclusió i la
confrontació.
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4. Demana a  la  comunitat  internacional  que  presti  un  suport  financer  i
pràctic molt més gran a la construcció i l'assoliment de la pau, que integri el
paper de les dones i els joves pacificadors, en comptes d'optar per la divisió i
la confrontació militar.
5. Reafirma la  denúncia i  el  rebuig de la  guerra  per  part del  moviment
ecumènic com a contrari a la voluntat de Déu.
6. Fa una crida a un cessament al foc a nivell mundial, com un imperatiu
moral  urgent,  en  tots  els  conflictes  armats  del  món,  i  que  les  parts  en
conflicte emprenguin el camí del diàleg i les negociacions, i hi persisteixin
fins que se'n pugui assolir una pau justa i sostenible, renunciant a la guerra.
7. Exhorta les  esglésies  membres  del  CME  i  els  seus  associats  a
acompanyar i donar suport activament a les esglésies coreanes en la tasca de
promoció i defensa prosseguint el llegat de l'Assemblea de Busan, tal com
s'afirma a la Declaració sobre la pau i la reunificació de la península de
Corea.
8. Reconeix l'article 9 de la Constitució del Japó com un llegat important
sorgit de les cendres de la Segona Guerra Mundial i un recurs únic per a la
pau mundial. Encoratgem els cristians i totes les persones de bona voluntat
del món a unir-se als esforços de les esglésies i la societat civil del Japó per
protegir aquest llegat, i a recomanar aquest principi a altres països.
9. Exigeix el  compromís  renovat  del  CME i  el  moviment  ecumènic per
reactivar  la  diaconia  i  respondre  a  les  emergències  i  les  necessitats
humanitàries provocades pels conflictes armats i les activitats d'extremistes
religiosos  i  bandits  a  països  com la  República  Democràtica  del  Congo,
Nigèria,  Sudan  del  Sud,  Camerun,  Moçambic i  Sudan, i  per la  violència
armada impulsada per motius ideològics a Etiòpia, així com per mostrar la
nostra solidaritat cristiana amb les esglésies i els habitants d'Àfrica.
10.  Reconeix l'acompanyament  del  CME  durant  el  procés  de  pau  i
reconciliació a Colòmbia a través de DiPaz (Diàleg Intereclesial per la Pau a
Colòmbia).  Mentre  el  nou  govern  porta  noves  esperances  per  a  la
continuació del  procés de pau,  l'Assemblea  insta  el  CME i  la  comunitat
internacional que reiterin el seu compromís i solidaritat amb el govern, les
esglésies i els habitants de Colòmbia i col·laborin en el disseny, execució,
promoció i finançament de la construcció de la pau al país.
11. Demana suport encaridament per a les esglésies i els habitants de Síria,
Cuba,  Veneçuela  i  Zimbàbue  davant  l'opressió  que  pateixen  aquestes
poblacions a causa de les sancions internacionals que afecten els seus drets
humans i la seva dignitat. Les esglésies han tingut un paper crucial treballant
per millorar les relacions malgrat les limitacions i els obstacles causats per
les  sancions.  Demanem que  es  retiri  a  Cuba  de  la  llista  de  països  que
afavoreixen  el  terrorisme,  i  que  s'acompanyi  les  esglésies  com  a  veus
profètiques de la pau, l'esperança, la cooperació i el respecte mutu.

[Més conclusions a publicar properament]

ANUNCIS I COMUNICACIONS

FAMÍLIA CRISTIANA
Preguem per les persones que estan soles, per les que estan malaltes
i per les que en tenen cura. Fem que sentin l’escalf de la comunitat. 

LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Aquest divendres passat el Wolfgang ha marxat a Alemanya per estar
uns  dies  amb la  seva  família  i  descansar  una  mica,  encara  que,
coneixent-lo  estic  segura  de  que  no  deixarà  de  pensar  en  el
"Chiringuito"  i  en  parlarà  amb  tothom  que  pugui.  Si  us  plau,
preguem  per  ell,  pel  seu  equip  i  pel  futur  d'aquesta  feina  tant
compromesa que fan al Raval. No els oblidem!!!!! 

SORTIDA JOVES
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
participaran els joves de la nostra comunitat i també de les altres
esglésies de l’EEC. 
Tema: CREC? CREC… CREC! Re-creure el Credo
Preu: 50€  (El  cost  real  de  la  sortida  és  de  150€,  aquest  preu
s’aconsegueix gràcies al finançament de l’EEC)
Ingrés número de compte: ES93 2100 3247 1822 0004 9423
Anirem i tornarem en autocar (Sortida del pàrquing de l’Escardívol,
Rubí)
Heu de portar:  Roba de canvi,  articles d’higiene personal,  Calçat
còmode per  excursions,  banyador  i  tovallola  de  platja  (si  fa  bon
temps, anirem a la platja), Bíblia, jocs de taula
Inscripció: Envia un missatge a:
Marta López Ballalta: 680873262 / Jonathan Navarro: 639075470
Data límit: 24 d’octubre

CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00h
Enllaç: https://youtu.be/voj49Lp1TQo     


