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Benvolguts germanes i germans en Crist!
Com ja us vàrem anunciar en l'anterior butlletí,
estàvem a l'espera que la direcció de l'Institut
Americà Metodista Walter Henry ens concretés les
necessitats de suport al centre. La seva directora –
malauradament– tan sols ens ha indicat el desig de
construir un cobert per cobrir una part del pati, ja
que els dies de pluja els nois no poden sortir a l'hora
de l'esbarjo; el cost de l'obra és de 35.000 dòlars
americans. Des de la CEC-Masvidal, i després
d'haver copsat la gran deficiència de les seves
instal·lacions, dels mitjans i recursos educatius, i del
nivell de formació del professorat, considerem que hi
ha altres urgències prèvies abans de l'execució d'un
projecte d'aquest tipus, quan fins i tot a Europa
–amb un import tan elevat– es podria fer una molt bona inversió en la millora de la qualitat de
l'ensenyament. Tanmateix, restem a l'escolta d'altres necessitats que ens puguin fer arribar.
En aquest sentit, des d'un interès per la
millora de la formació del jovent, la
nostra comunitat ha iniciat un Pla
d'Alfabetització Tecnològica (PAT), que
inclou entre diverses accions uns cursos
totalment

gratuïts

de

certificacions

privades per atorgar el diploma de
'Tècnic en xarxes informàtiques' als
joves del barri de La Cuchilla. Es va
procedir a l'enganxada de més de 150
cartells anunciadors, així com altres 150
lliurats en mà a peu de mercat i pel nucli comercial del barri. Malgrat tot, s'estan realitzant amb una
resposta de només un 10% de l'aforament possible, quelcom que ens porta a revisar els errors de
formulació per a properes convocatòries, més enllà de la idiosincràsia pròpia de la cultura cruceña.
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Com es tenia previst, estem
duent a terme tots els divendres
les vespres d'oració.
La participació en la convocatòria, com en qualsevol inici, és
minsa i difícil, encara que no per
defallir:

cal

romandre

insistir,

però,

constant

i

perquè

cada cop més persones se
sentin

cridades

a

un

temps

d'oració i d'intimitat amb el
Senyor, en comunitat.
Com s'acostuma a dir, una família que prega unida roman unida. Així doncs, i aprofitant una
repuntada en l'assistència dels diumenges al Culte, que la millor manera de reconstruir la
comunitat sigui pregant units.

ens trobaràs a cecmasvidal.org

... fent Evangeli, construint Església universal.
Des del goig més profund que
neix en el servei missioner, tenim
l'alegria de comunicar-vos que
amb la direcció de l'Hospital
Municipal

Distrital

Barrio

del

Oriente D-10, s'ha programat i
iniciat

per

dimecres

al

a

cada

matí

la

dilluns

i

visita

a

pacients ingressats en els serveis
d'UCI, de Medicina Interna i de Cirurgia, per acompanyar-los amb el caliu humà i el testimoni de l'amor del Senyor. Si als que vivim al
Primer Món, quan la malaltia ens arriba ens és un evident neguit existencial, l'angoixa en un centre
d'un país en vies de desenvolupament es converteix en desesperança i en desnonament. Poder
estar al costat del Crist Encarnat, en el dolor de l'ésser humà, és un privilegi diví.
-2-

COMUNITAT ECUMÈNICA CRISTIANA JAUME MASVIDAL · BUTLLETÍ AGOST 2015

També ens és motiu de gran
il·lusió anunciar-vos que està
prenent forma un altre dels
projectes

que

dúiem

en

aquesta expedició missionera a Santa Cruz. A través de
la CEC-Masvidal, hem iniciat
una taula de treball a tres
bandes amb la Fundación
CIFA –d'espiritualitat catòlica– i l'Entitat El Far Servei
Social Protestant –d'espiritualitat evangèlica– per a la realització d'una plataforma educativa universitària que aporti poder
transformador a la societat boliviana a través de l'educació especialitzada d'alt nivell, i que possibiliti
una via de finançament per a les obres socials en curs com és el cas de la Llar de mares
adolescents, i la creació i expansió d'altres obres missionals. La Fundación CIFA és una entitat
referent de seriositat, compromís, esforç i aposta per l'educació com a via humanista i transcendent
de millora del futur de les persones. Tingueu present aquesta iniciativa a les vostres oracions.
*

*

*

*

*

*

La missió d'avui és l'ecumenisme
“Que la germinació es faci, que l'alba es faci". Així parlaven quan miraven, quan
invocaven la volta de l'alba, allà on el sol es lleva, contemplant la Lluna - Sol gran
estrella que abans de la sortida del sol il·lumina el cel, sobre la terra, el camí dels
homes construïts, dels homes formats.
Cada tribu s'aixecava sempre per veure l'estrella senyal del dia. Aquest senyal de
l'alba estava en els seus cors quan van venir de l'Orient
Allà es van congregar , esperant l'alba , aguaitant la sortida de l'estrella , la primera
abans que neixi el dia. " D'allà lluny vam venir, però ens vam separar ", es deien entre si.
Quan van partir, van dir: " Anem allà on el sol es lleva, d'on van venir els nostres pares ",
ho van dir en posar-se en camí.
(El Popol Vuh )

Abans de res, deixeu-me donar les gràcies per poder presentar-vos aquest escrit, que m’ha servit per repensar
i expressar el desig i el compromís per un demà millor per a tothom.
Suposo que us sorprendrà no trobar cites bíbliques en aquest article. Està fet expressament. L’ecumenisme
comporta, en part, procurar no fer ús del propi llenguatge per comunicar-nos amb l’altri i procurar fer ús del
llenguatge de l’altre i sobretot l’universal (el que surt del cor i té poques formulacions partidistes) de manera
que ningú se senti incòmode.
Què ens diu el títol? Us demano que torneu a llegir el títol d’aquest article. Hi ha
una paraula que pels cristians últimament és important: ecumenisme. Hi ha una
altra paraula fonamental en el vocabulari de la persona creient: missió. I per
últim hi ha les paraules avui i és que són la raó que fan llevar-nos cada dia a
totes les persones d’arreu del món i de la història.
Plantejament inicial. La condició humana comporta formar part d’una
comunitat. Sense ella, potser sobrevivim, però no podem viure. Totes les persones
necessitem estar i estem lligats a persones i a principis que, en tenir-los
interioritzats, no els discutim i els acceptem com eterns i inamovibles.
La Religió no és res més que l’explicació, com a comunitat, de qui som i com hem arribat fins on som. És a dir,
Re-lligar-se amb la raó que explica i dóna raó de la nostra existència, malgrat no és possible veure’l, tot i que
l’intuïm: el Transcendent.
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Els cristianismes, com moltes altres religions, al Transcendent li hem posat un nom i li hem donat una autoritat
sobre nosaltres que fins i tot modifica dia a dia la nostra vida.
Totes les religions tenen en la comunitat de creients la base de la seva existència i de la seva expansió.
Què veiem al nostre voltant? Ara us demano que mireu el vostre entorn: els vostres familiars, els vostres amics,
els vostres coneguts, els vostres veïns, els vostres companys de feina, algú que demana diners a la porta d’un
supermercat,... Què veieu en ells? (tanqueu els ulls i procureu veure’ls-hi la cara, el cos i l’entorn que el rodeja).
Heu vist transcendència? Heu vist comunitat? Heu vist compromís social? Em sembla que no ha estat així.
Segurament els heu vist individualment, possiblement amb un mòbil a les mans, per tant amb amics virtuals i
amb molta necessitat d’estar connectat “al seu món”. Segurament lluny de vosaltres i amb la sensació que no
hi cap possibilitat de saber res d’ells, tot i que tenim, o ens pot donar, molta informació d’ells.
Vol dir que aquests temes no ens els comuniquem. No estan de moda.
Actualment ens costa veure experiències comunitàries solidàries i molt menys que expressin el transcendent.
Utilitzem la paraula solidaritat en uns termes que no són el que haurien de ser. Diem que som “solidaris” quan
donem allò que ens sobra. Les nostres àvies, en canvi, donàvem sal, sucre, oli, arròs, el berenar a la canalla
del veïnat,... malgrat no els hi sobrava res, perquè era el “normal”: feien el que la comunitat esperava que
fessin. I les nostres àvies parlaven de manera quotidiana i natural del Transcendent.
Ens hem oblidat que en els miracles de totes les religions, per exemple el dels pans i els peixos, quan tots
aportem el que som i el que tenim -els pans i els peixos que tenim- a la comunitat, tothom en menja i n’acaba
sobrant.
Per què passa? Actualment, promocionat pel sistema econòmic dominant, hem deixat de ser comunitat. No
ens ho permeten ser, ja que si actuem com individus gastem més –ens cal comprar més– que si som
comunitat i els venedors obtenen més rendiments econòmics.
Perquè el sistema econòmico-social ens ha reconvertit, som un conjunt d’individus i funcionem buscant
únicament el “millor immediat individual”, sense tenir en compte el bé comú o el futur.
Fins i tot es pot veure com els fills o els néts són importants en la mesura que ho són els meus i llueixo d’ells. Són
per al meu servei i no sóc per al seu, tot i que són unes persones que necessiten la meva ajuda per a ser millors
del que som nosaltres.
També hem de veure que, a voltes, les religions, en nom del Transcendent, han estat utilitzades i han impedit
que les persones prenguéssim partit per tota la comunitat humana.
Igual passa amb els desigs de transcendència i per a moltes persones la religió es converteix en important
però, com en el cas dels fills o dels néts, el que “em preocupa és la meva religió i la meva salvació”. Penseu
en tots els morts per causa de les guerres de religió, que actualment anomenem terrorisme.
Què podem fer? Totes les religions tenen en la comunitat de creients la base de la seva existència i,
lamentablement per justificar la seva existència, també cauen en el parany de convertir la seva comunitat en
“el guetto dels salvats”. Quan la salvació, l’autèntica salvació, és universal.
Per tant, cal comunicar la nostra experiència del Transcendent a l’altre. També ens cal descobrir l’experiència
del Transcendent a través de l’altre. I, per tant, ser comunitat amb l’altre.
Aquesta és la nostra missió en el nostre avui. Estem lluny d’aconseguir-ho, però amb ple convenciment i anant
pas a pas ho aconseguirem.
Proposo algunes petites coses que estan al nostre abast. No estan posades segons cap ordre d’importància o
metodològic. Simplement així m’han sortit.
• Potser podem parlar amb totes les persones properes nostres de la bondat de ser comunitat i del nostre desig de ser
una comunitat humana universal en la que intervenim totes les persones que busquem la fraternitat humana.
• Potser podem acceptar treballar de manera solidària en els projectes d’altres comunitats.
• Potser podem acceptar que vinguin als projectes de la nostra comunitat persones de diferent credo.
• Potser podem compartir els mateixos mitjans: cotxes, espais, cadires,....
• Potser podem compartir el mateix menjar.
• Potser podem organitzar activitats conjuntes per nosaltres i sobretot pels nostres fills i filles.
• Potser podem conèixer (estudiar i compartir dubtes) els credos de les persones amb qui compartim treballs. Segur que
veurem que no estem tant lluny els uns dels altres i ens ajudarà a entendre’ns més i millor a nosaltres mateixos.
• Potser podem pregar en el mateix espai. (Qui sap si ens pot portar a pregar plegats!)
• Potser podem participar en les litúrgies d’altres comunitats religioses.
• Potser podem demanar als nostres pastors que es posin en contacte amb les altres comunitats religioses i organitzar activitats conjuntes.

Tots aquests “potser” poden portar als no creients a dir: “mireu-los com s’estimen” i
d’aquesta manera estarem tots més a prop de la vida que ens proposa la nostra fe.
“Hay una cosa en la vida,
más importante que Dios:
y es que naides escupa sangre,
pa' que otro viva mejor.”

Albert Salvadó Usach
Comitès Óscar Romero

(Cançó “Preguntitas” d’Atahualpa Yupanqui)
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