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A la CEC-Masvidal estem

Les nostres novetats

treballant

Estat del menjador social de Guinea Equatorial
Estat de comptes-. A hores
d’ara i gràcies a la vostra generositat, hem recollit el 50%
del pressupost, i estem dins del
calendari previst. Us presentarem els comptes en acabar el
trimestre.
Seguim treballant per assolir
l’objectiu marcat mitjançant
campanyes d’email, venda de
productes solidaris en botigues,

conferències i presentacions
públiques, sol·licituds de suport d’empreses, etc.
També hem fet dos vídeos
per difondre aquest projecte, i tenim un número de
compte bancari obert per
rebre les aportacions.
Important: t’animem perquè
ens ajudis a organitzar una
presentació al teu entorn!

Activisme compromès
Volem implicar totes les parts!!!
Hem gestionat amb la 'Fundación Hermanos Martínez', ubicada
a l'illa de Lanzarote i associada a la xarxa més gran de
distribució alimentària a Guinea Equatorial, perquè es comprometi a fer aportacions d’aliments al menjador social de Bata.
Aviat us confirmarem aquesta dada!

Actes del Vè centenari de la Reforma

per poder desenvolupar projectes
en terra de missions, amb
l’enviament de recursos humans
a països empobrits
per fer un servei directe als més
necessitats.
Aquest esforç no es perd pel
camí: el missioner que es
trasllada a un país de missions
aporta recursos espirituals,
intel·lectuals, tècnics i tecnològics
i ho fa en condicions de dificultat
i de gran incomoditat.
Si creus que el teu cor et demana
fer missió potser estàs en
condicions d’aportar recursos
econòmics i materials per fer-ho
possible.

email: info@cecmasvidal.org
web: cecmasvidal.org

AJUDA’NS A AJUDAR
Triodos Bank - IBAN:
ES63 1491 0001 21 3000089467
La CEC-Masvidal va ser convidada el proppassat 28 d’octubre a
participar de la Celebració Ecumènica de la Reforma, compartint culte amb diferents denominacions protestants, i la catòlica
amb la presència destacada del seu prelat el bisbe D. Julián.

Celebració amb l’església anglicana (IERE)
Així mateix, els actes de la
commemoració de la Reforma
ens van permetre gaudir també
de la invitació de l’Església
Anglicana a Saragossa, per
participar en l’oració conjunta
entre catòlics i protestants del dia
31 d’octubre.
oració conjunta a Saragossa

celebració ecumèni ca a Sabiñáni go

Els qui avui ens reunim en el centre parroquial hem hagut de vèncer la temptació de restar a casa nostra al
caliu i còmodes, de quedar amb els amics o simplement la idea d'agafar el cotxe i desplaçar-nos d'un poble a
l'altre per poder arribar a temps.
Tal i com anem entrant saludem amb alegria als coneguts i amb un pèl més de timidesa als qui no ho són tant,
sempre és una alegria veure cares noves. I mentre s'atansa l'hora prenem seient i comencem la reunió de
l'equip ecumènic amb una oració, demanant a l'Esperit que ens guiï i acompanyi.
Mentre que la reunió segueix el seu curs em perdo en els meus pensaments. No fa encara dos anys no en sabia
res de l'Ecumenisme ni sobre el què anava, quan el meu pastor em convidà a acompanyar-lo a una reunió em
vaig sentir una mica confosa; avui dia em sembla quelcom fonamental a la vida de qualsevol cristià. Quan veig
a les persones que es troben aquí reunides: anglicans, protestants, ortodoxos, catòlics... amb una única fita, que
és la cercar la unitat entre tots nosaltres, esforçar-nos per cercar els punts en comú de les nostres diferents
denominacions i tenir molt clar que tot es fa per i per a Déu, no puc més que desitjar que tot això fos la
normalitat de l'Església de Crist.
Com a membres de l'Església Universal de Crist, com a deixebles seus hauríem d'estar més preocupats en
comprendre el missatge que el Mestre ens llegà. Hauríem de centrar-nos en l'ajut al desafavorit, al qui pateix,
al qui ha estat repudiat per la societat. Hauríem de treballar colze a colze, com diversos membres d'un mateix
cos i sota una única direcció, tal i com Pau ens deixà a la 1a carta als Corintis 12:12 "El cos humà, encara que és
format per molts membres, tots ells constitueixen un sol cos. Així és també el Crist." En lloc d'això, molts cops ens
trobem amb esglésies preocupades d'omplir bancs, de recaptar delmes, de dictar normes de conducta, de
mantenir una posició còmoda i de fer enemics als qui no pensen com ells.
Crist vingué a salvar-nos a tots, a estimar-nos a tots i a perdonar-nos a tots. En el seu dia a dia estigué envoltat
de gent humil i sovint fou un revolucionari, no s'acomodà en un edifici i es limità a llegir una volta i una altra
un llibre, sortí al carrer, escoltà la gent, consolà, rigué i plorà amb ells. A voltes s'enfadà i es desesperà i a
d'altres fou dòcil. Però el que mai no féu fou allunyar-se de Déu, de son Pare i d'acomplir Sa voluntat.
Dins de l'equip ecumènic, veig aquest retorn a la senzillesa del servei a Déu, aquesta unitat en la fe i en la
confiança en Déu. Els qui ens reunim hem estat capaços d'aprendre a veure el pròxim com a un germà, de
saber que encara hi han coses en les quals no podrem estar d'acord, anem a treballar junts per dur el missatge
de Crist a cada racó de la terra perquè tothom pugui sentir el goig i la pau de ser
fills de Déu, anem a ensenyar-los que quan alcem les nostres veus i orem amb
les paraules que Jesús ens ensenyà, tots -independentment d'on ens
congreguem- creiem i afirmem que Déu és nostre Pare, que tots som germans i
que volem fer la Seva voluntat.
L'ecumenisme no ha nascut per omplir bancs en edificis, ha nascut per atansar
les ànimes a Déu.
Erika Aguerri
Cristianos Monrepós
Biescas (Espanya)

