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1. ACTIVITATS REALITZADES A GUINEA EQUATORIAL
L’acollida a la ciutat de Bata per part de l’equip pastoral de l’Església Missionera
Muntanya de Déu (IMMD) va ser molt atenta i molt preocupada per acompanyar el
nostre missioner tant en tots els seus desplaçaments, com en la posada a disposició d’un
habitatge agradable i segur, especialment a través de la figura dels màxims responsables,
el pastor Celestino Epetie, la pastora Presentación Esaka, i el pastor Tomás Mosindji.
La IMMD és una denominació que aplega directament quatre comunitats a diferents
punts geogràfics de Guinea Equatorial, una altra a Libreville (Gabon), i indirectament tot
un seguit de comunitats rurals en tots dos països. El seu creixement és fort i fonamentat,
i es basa en una espiritualitat pentecostal. Doctrinalment són exquisits i, moguts
clarament per l’Esperit Sant, estan oberts tant a la col·laboració externa d’accions
missioneres, com al treball intern de conscienciació en l’obra social.
Les activitats que el nostre missioner va realitzar durant el mes d’estada van ser molt
intenses, totes amb el suport de la direcció de la IMMD. Poden classificar-se així:
Acció pastoral:




Predicació a la pràctica totalitat d’esglésies del circuït de la IMMD i a d’altres en
què va ser convidat. La majoria de les predicacions varen anar adreçades en
insistir en la visió que si bé el nostre propòsit primer és adorar Déu, adorar-lo
amb les mans (treball directe amb el necessitat) és ser mirall de la Seva llum al
nostre entorn, mitjançant l’obra social.
Atenció personalitzada a membres que ho sol·licitaren, amb interès de conèixer
com afrontem els cristians europeus certs reptes comuns als africans.

Acció formativa:


Impartició de conferències sobre diverses temàtiques per afavorir tant les actituds
aperturistes i de tolerància respecte a d’altres creients, com per aportar dignitat i
coneixements en la defensa de les nostres creences enfront l’il·lustrisme ateu.
Algunes d’elles foren: ‘Les grans religions al món’; ‘Apologètica de la figura de
Crist’; ‘Problemàtiques de l’Església primitiva, reflectides en les cartes de Pau’...
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Anàlisi de la realitat social, política i econòmica del país, i especialment de la
ciutat de Bata.
Detecció de l’estructura orgànica de la IMMD, i dels lideratges existents dins
d’ella, a les envistes de focalitzar la co-responsabilització en la creació d’obra
social.
Atenció a les necessitats expressades pels responsables de la IMMD, estudi dels
equips humans i rols existents que puguin donar viabilitat local als projectes, i
comparativa entre aquestes demandes i la realitat percebuda.
Estudi de preus de consum i de canals de distribució a la ciutat de Bata.

De tot plegat, a la CEC-Masvidal hem rebut del nostre missioner la proposta de quatre
projectes, els quals han estat aprovats, i que us passem tot seguit a explicar. Creiem
fermament que l’equip humà de treball en destinació –la gent guineanoequatoriana de la
IMMD– està preparat i motivat per dur a terme una feina de creació d’obra social,
comptant amb una més que necessària aportació de mitjans econòmics per part nostra,
amb l’objectiu d’assolir un autososteniment en un període no superior a dos anys.
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1. Creació d'una pàgina web per donar suport a la difusió de la IMMD.
2. Becar amb el 100% de la matrícula escolar en el Seminari Teològic Ecumènic a
tots aquells membres que l'equip pastoral proposi per formar-los en llurs
ministeris.
3. Creació d'un menjador social en el si de la IMMD, per a una capacitat inicial de 50
persones.
4. Creació d'un banc d'aliments.
Projecte 1:
Durant l'estada a Guinea Equatorial, i a partir de les indicacions dels pastors de la
IMMD, des de Barcelona es va confeccionar la web en la qual s'ha publicat tota la
informació d'aquesta denominació, perquè tingui projecció exterior. A més, es va preparar
tecnològicament perquè part d'aquest equip pastoral efectués la introducció i publicació
de les novetats que vagin sorgint en el si de les comunitats.
Podeu visitar la web des d'aquest enllaç: http://montanadedios.wordpress.com
Projecte 2:
Davant de les dificultats que en general les esglésies evangèliques a Guinea Equatorial, i
en particular la pròpia IMMD tenen per assolir els mitjans necessaris en l'aixecament de
ministeris, des de la CEC-Masvidal s'ha decidit de promoure una política de beques totals
adreçades a la formació teològica d'aquells membres que l'equip pastoral esculli, a través
del nou Seminari Teològic Ecumènic (SETEC-Masvidal) el qual iniciarà la seva activitat
el proper mes de setembre.
Projecte 3:
Sens dubte, en una realitat com la guineana, basada sobretot en una naturalesa ètnica i
tribal, són el gran entramat d'esglésies evangèliques les estructures realment efectives en
els processos de socialització. La trobada amb Crist i la seva acceptació com a Senyor i
Salvador en les llurs vides allunya la majoria dels creients de les drogues i l'alcohol, de la
violència social i domèstica, de les violacions i agressions, dels robatoris i la usura, així
com d'altres aspectes culturals que persisteixen encara: la poligàmia, la màgia negra i el
vodú, el misticisme... Per tant, el suport a la IMMD no només s'ha de veure com a obra
d'evangelització en què es porta la Paraula al creient, sinó també com a mitjà
d'enfortiment d'una via de socialització i millora de l'entorn i de la qualitat de vida dels
ciutadans i ciutadanes de Guinea Equatorial en aquelles ciutats en aquesta església que
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La CEC-Masvidal, arran de les necessitats detectades sobre el terreny i en base a les
possibilitats i voluntats expressades per les persones implicades del territori, ha decidit
d'encetar quatre projectes per posar al servei de l'Església Missionera Muntanya de Déu
(IMMD), de Guinea Equatorial:



2. PROJECTES APROVATS PER LA CEC-MASVIDAL
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La segona fase s'ha cregut oportú de desdoblar-la, tot traient-la d'aquest projecte i
assignant-li específicament un projecte de creació de banc d'aliments.
Per a aquest projecte, el pressupost que hem establert que cal assolir, és de 3.485 €
Podeu baixar-vos el projecte en PDF des de:
https://cecmasvidal.files.wordpress.com/2017/07/comedor_socialbanco_de_alimentos.pdf
Projecte 4:
A l'interior de la vida eclesial de la IMMD, existeix des de l'any 2012 un grup de joves
constituït per al suport material i espiritual dels més desfavorits, tant al barri com en el
conjunt dels membres de la comunitat de fe. Des de la CEC-Masvidal es creu convenient:
a) donar suport a aquest equip en favor del seu creixement;
b) implicar-lo davant de la direcció de la IMMD en la cogestió del Menjador Social, a
través de la direcció d’un banc d’aliments.
Per a aquest projecte, el pressupost que hem establert que cal assolir, és de 1.800 €
anyals, durant dos anys.
El dossier del projecte el trobareu inserit en el PDF del Projecte 3.
__________
Per als projectes 2 i 3, la CEC-Masvidal iniciarà una tasca de consecució de fons,
mobilitzant diferents entitats, persones i col·lectius, i amb un treball directe, mitjançant:
 Conferències a organismes educatius, polítics i socials.
 Concurs de projectes socials en administracions públiques, entitats bancàries,
entitats privades i entitats religioses.
 Activitats de recol·lectes en escoles i associacions, i concerts de grups musicals.
 Propostes a empreses del sector del moble i de l'alimentació.
 Realització d’un vídeo per a la difusió, que us l’enviarem quan el tinguem editat.
En el dossier del projecte en PDF també trobareu els mètodes de verificació i seguiment,
així com les posteriors etapes i la desvinculació a les envistes de permetre que tots dos
projectes funcionin autònomament en destinació.
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Les fases del projecte estan dissenyades de la següent manera:
1) Abastiment d'elements materials per a l'inici del servei de menjador social.
2) Assignació de fons per a la compra d'aliments.
3) Consecució dels elements necessaris per a la mobilitat del menjador social.



exerceix el seu ministeri. L'entitat local exerceix un lideratge clar, correcte i beneficiós en
l'organització de la vida eclesial, i està perfectament sensibilitzada, capacitada i desitjosa
d'iniciar el projecte de menjador social, i de procurar pel seu correcte funcionament i la
seva sostenibilitat en el temps.
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3. ESTAT DE COMPTES DE L’EXPEDICIÓ

Ingressos-.
Nombre de donants:
Aportació total:

12
1.990,00 €

Despeses-.

Resultat-.
Ingressos:
Despeses:
SALDO:

1.990,00 €
1.738,95 €
+ 251,05 €

Podeu accedir a la documentació gràfica de factures, des d’aquest enllaç:
https://drive.google.com/file/d/0B8bHyhqAK242OFZXUGNrSGxnS3M/view
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Donem gràcies a Déu perquè hem pogut cobrir totes les despeses que han envoltat
aquesta expedició missionera, i agraïm i preguem per tots els qui heu estat moguts a
participar-hi amb el vostre esforç econòmic. Els noms els mantenim en l'anonimat però us
passem a donar el resultat dels comptes:
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4. ALGUNES FOTOGRAFIES MÉS...

També us demanem, com sempre, les vostres oracions i el vostre suport a l’hora de seguir
les notícies de tot plegat.
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Ben aviat tindrem editat un petit reportatge en vídeo per poder donar suport a les
campanyes d’alçament de fons econòmics per poder executar els projectes proposats.
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