
Culte del pacte

Preludi musical
Benvinguda i pregària

Himne: Cantem units tots al Senyor
(4CG) Música: James Ellor; Lletra:

Benjamı́ Planes
Crida a la lloança: Salm 40, 1-11

Acció de gràcies
Himne: Vós sou l’amable Salvador

(65CG) Música: J. B. Dykes (variant A. R.
Reinagle); Lletra: Benjamı́ Planes

Lectures bíbliques: Isaı̈es 49, 1-7 
1 Corintis 1, 1-9

Himne: Ven, Santo Espíritu de Dios
(130HC) Música: Philip Nicolai, arm.
Felix Mendelssohn-Bartholdy; Lletra:
Michael Schirmer, tr. David Schmidt

Proclamació de la Paraula: Joan 1, 29-
42 i Pregària per la il·luminació

Interludi Musical
Acte de renovació del pacte

Sant Sopar
Himne: El cos, l’ànima meva (54CG)
Música: Ira D. Sankey; Lletra: Antoni

Almudèvar
Vida comunitària: Ofrenes (Interludi)

i Anuncis
Confessió de fe

Himne: Astre que jo miro (48 CG).
Música: Mina Koch; Lletra: M. E. Vidal

Benedicció
Postludi
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CISTELLA SOLIDÀRIA

Aquesta  setmana  s'han
endut tot el que teníem per
ells  la  setmana  passada.
Aquesta  setmana  seguirem
atents a les seves urgències.
No  deixeu,  si  us  plau,  de
pregar per ells i la feina que
fan.

CANAL DE YOUTUBE 

Podreu  seguir  el  culte  en
directe  a  la  pàgina  de
youtube  a  les  11.00
h ps://youtu.be/kGh7OTgY
59o

Litúrgia i Proclamació: Marta
López Ballalta
Música: Esther Raduà
Lectures: Alı́cia Pallàs
Diaques: Esther Rión i Joan 
Salvador
Sant Sopar: Cristina Akamba
Butlletı:́ Daniel Paül
Retransmissió: Jordi Pérez, 
Anna Guinot, Alıćia Pallàs

CONCLUSIONS ASSEMBLEA GENERAL CONSELL MUNDIAL D'ESGLÉSIES (2)
Vam publicar la primera part de les 22 conclusions al butlle  del 16 d’octubre
del 2022. Aquesta és la darrera part.

12. Convida les esglésies membres de la comunitat del CME que reflexionin i
deba n  a  les  seves  ins tucions  i  entre  elles  sobre  els  principis  i  les
perspec ves cris ans respecte a la doctrina
de la dissuasió nuclear.
13.  Insta tots els Estats que encara no ho han fet que signin i ra fiquin el
Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears, especialment els Estats sota
la protecció d'un paraigua nuclear i  els  Estats posseïdors d'armes nuclears
que són l'origen d'aquesta amenaça mundial.
14. Exigeix el ple compliment dels compromisos contrets en el marc d'altres
convencions  de  desarmament,  especialment  el  Tractat  sobre  el  Comerç
d'Armes, el Tractat sobre la Prohibició de les Mines Terrestres i la Convenció
sobre  Municions  de  Dispersió,  així  com la  Convenció  sobre  Certes  Armes
Convencionals i l'ar cle VI del Tractat sobre la No Proliferació de les Armes
Nuclears (TNP) (que compromet els seus 191 Estats membres –inclosos els
cinc principals Estats posseïdors d'armament nuclear– a celebrar negociacions
de  bona  fe  sobre  mesures  eficaces  rela ves)  al  desarmament  nuclear
complet).
15.  Manifesta  el  seu  suport  ferm a  la  prohibició  preven va mundial  dels
sistemes d'armes autònoms (“robots assassins” i drones) i insta els Estats que
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desisteixin  d'obstaculitzar  l'avenç  d'aquesta  prohibició  i  que  par cipin  en
negociacions de bona fe amb aquest objec u.
16.  Denuncia el  complex  militar-industrial  que  s'aprofita  dels  aspectes
econòmics de la guerra i la violència, i la proliferació i l'exportació d'armes, i
exigeix una moratòria, i en úl ma instància el cessament, de l'exportació de
les armes i armaments que aviven conflictes a tot el món.
17.  Reclama la plena responsabilitat jurídica de tots els autors de crims de
guerra, crims de lesa humanitat i altres violacions greus del dret internacional
humanitari i del dret dels drets humans –incloent-hi els atacs contra civils i
contra infraestructures civils, la violència sexual i de gènere en els conflictes,
l'ús dels aliments i de l'accés als aliments, l'aigua i l'atenció sanitària com a
armes de guerra i qualsevol ús d'armes nuclears i altres armes de destrucció
massiva.
18.  Apel·la  a augmentar considerablement la  inversió dels governs i  altres
actors  en  els  fonaments  de  la  veritable  seguretat  humana  i  l'estabilitat
mundial, incloent mesures urgents per a assolir la jus cia climà ca i evitar
l'amenaça  d'un  canvi  climà c  catastròfic,  una  transició  justa  a  l'energia
renovable,  l'eliminació  de  la  pobresa  extrema,  el  desenvolupament
sostenible,  així  com  mesures  per  controlar  la  desigualtat  generalitzada
(també  mitjançant  la  jus cia  fiscal),  ja  que  totes  aquestes  qües ons
generaran conflictes si no s'hi aborden.
19.  Dóna suport  als esforços renovats per reformar i  millorar  l'eficàcia de
l'ONU i altres instruments intergovernamentals a l'hora de promoure la pau i
la  seguretat  humana,  i  anima el  CME  a  explorar  les  maneres  en  què  les
esglésies  i  el  moviment  ecumènic  poden  fer  una  contribució  significa va
sobre això.
20.  Demana que  s'aixequin  les  sancions  i/o  s'abordin  les  repercussions
nega ves d'aquestes sancions sobre la gent comuna a països com Síria, Cuba,
Veneçuela i Zimbabwe, i encoratja que se segueixi estudiant l'eficàcia de les
sancions internacionals contra els responsables de situacions de violència i
opressió,  i  les  repercussions  nega ves  de  les  sancions  que  no  són  prou
selec ves sobre la  gent  comuna i  sobre la resposta humanitària,  el  servei

social i la construcció de la pau –especialment per part de les esglésies i les
organitzacions afins– als països afectats.
21.  Suggereix que  el  CME  cooperi  amb  ACT  Aliança  i  altres  associats
ecumènics,  així  com  amb  l'ONU  i  els  associats  de  la  societat  civil,  amb
l'objec u d'enfor r la capacitat de les esglésies
de tot el món en matèria d'assessorament i suport psicosocial, especialment
als llocs afectats per conflictes.
22.  Prega perquè  l'amor  de  Crist  por  aquest  món  sofrint  i  dividit  a  la
reconciliació  i  la  unitat,  i  perquè tots els  responsables  de la  violència  i  la
divisió es penedeixin dels seus pecats i s'impliquin en el restabliment de la
jus cia i la pau.

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA

Tinguem presents a les nostres oracions els germans que no poden venir i a
les persones que en tenen cura. Estar units en la pregària pels germans que
pateixen pot ajudar-los més del que de vegades creiem.

AGENDA 

Cada dijous, a les 19 h, al nostre temple, tenim l’Estudi Bíblic sobre l’Èxode.

Del 18 al 25 de gener se celebra la Setmana de Pregària per la Unitat dels
Cris ans. Par ciparem a diferents trobades:

- 18/1:  Inauguració  a  la  Catedral  de  Barcelona,  organitzada  pel
Secretariat Diocesà d’Ecumenisme, a les 18:30 h.

- 19/1: Trobada de la nostra comunitat amb les parròquies del barri,
farem  la  celebració  a  la  nostra  església  i  l’organitzarem  amb  la
Parròquia del Carme, a les 19 h.

- 21/1: Pregària organitzada per l’EEC, a l’Església Protestant Betel-Sant
Pau (carrer d’Aragó 51), a les 18:30 h.

- 23/1: Pregària organitzada pel Bisbat de Sant Feliu, a les 19 h a la
Catedral de Sant Feliu.

El diumenge 22, a les 11h, celebrarem i donarem gràcies pel 70 anys de la
inauguració del temple del carrer Tallers.


