
Amb motiu del proppassat 

Dia Internacional de la Dona 

Des de la CEC-Masvidal lluitem 

per no acceptar actituds patriar-

cals que impedeixen la dona 

d’arribar als mateixos càrrecs i 

ministeris eclesials que l’home. I 

això val per a totes denominacions 

cristianes. L’ecumenisme no pot 

ser mai una excusa per tapar-se les 

vergonyes sota la bandera del 

respecte mutu, perquè ser misogin 

atempta contra drets fonamentals. 

Viatge a Llatinoamèrica  
Com ja us n’havíem informat, 

el nostre missioner va iniciar 

una expedició de gairebé dos 

mesos per Sud-Amèrica, on va 

visitar contactes a l’Uruguai, a 

l’Argentina i a Xile. Tot plegat 

ens ha permès de formular i 

executar un seguit de projec-

tes que marcaran les línies de 

creixement i futur de la CEC-

Masvidal en els propers anys. 

 

1r projecte: La CEC-Masvidal 

ha signat un conveni amb 

l’Església Metodista Unida dels 

Estats Units (Disciplineship Ministries 

of The United Metodist Church), 

per fer realitat als Països Cata-

lans l’edició i distribució del 

famós i històric devocional The 

Upper Room / El Aposento 

Alto, per primer cop en llengua 

catalana. 

 
Com és ben sabut, es tracta 

d’un devocionari diari amb 

més de 80 anys d’història, 

interdenominacional, de gran 

qualitat i penetració, i amb una 

presència mundial que supera 

els 100 països i els 30 idiomes. 

Amb el nom de ‘El Cenacle’, 

aquesta versió catalana incorpo-

rarà –a banda de l’edició 

clàssica en paper– edicions 

online per als principals dispo-

sitius digitals. El primer número 

que veurà la llum serà el que 

correspon al primer bimestre 

de 2019. En pocs dies ja 

podreu fer la vostra reserva i 

trobar tota la informació a 

http://elcenacle.org 

Agraïm Déu que ens hagi 

permès d’iniciar aquest mi-

nisteri tan especial. 

 

 

2n projecte: La nostra entitat 

ha establert convenis de 

col·laboració amb diversos 

centres d’arreu del món per 

oferir a tot aquell que se senti 

cridat, la possibilitat de fer 

voluntariat internacional. 

Amb el nom de NET.Masvidal, 

iniciem una agència missio-

nera que vol esdevenir un pont 

segur entre persones i destina-

cions mundials dedicades a 

l’obra social, des de la fe en 

Crist. Confiem que aquest pot 

ser també un bon instrument 

pel qual les nostres esglésies 

locals puguin accedir a tenir 

una extensió missionera i pro-

moure entre els joves l’experièn-

cia increïble d’estimar Déu a 

través dels més desfavorits, 

amb voluntariats d’entre 1 a 3 

mesos. Aquestes experiències 

retornen a les esglésies i a la 

nostra societat persones trans-

formades i motors de canvi. 

Ens posem en marxa amb 12 

destinacions, en 9 països, de 3 

continents. Visiteu la web: 

http://netmasvidal.org 

 

 
3r projecte: La CEC-Masvidal 

està enllestint una aliança 

estratègica que permetria es-

devenir centre logístic d’acolli-

da de missioners d’altres agèn-

cies internacionals, al seu pas 

en el trànsit intercontinental. 

Aquest havia estat un projecte 

perseguit per la nostra entitat 

des de fa mesos. Us demanem 

oració perquè al proper butlletí 

us puguem confirmar que s’ha 

arribat a bon port. 

BUTLLETÍ CEC-MASVIDAL 
idioma: català marc - abril 2018 núm. 19/ 042018 

 



Altres notícies 

Renovació de webs

Durant els mesos de febrer i març, la CEC-Masvidal ha estat realitzat una renovació de la imatge de les 
seves webs. Us convidem a visitar-les i a aportar-nos idees: 

- Web principal de la CEC-Masvidal: http://cecmasvidal.org 
- Web del Seminari Teològic Ecumènic: http://setecmasvidal.org 
- Portal educatiu del SETEC-Masvidal: http://plataforma.setecmasvidal.org 
- Creació de la web de la NET.Masvidal: http://netmasvidal.org 
- Preparació de la web de El Cenacle: http://www.elcenacle.org 

 

Setmana Santa i recessos a l’Ahadia 

A l’Ahadia de Biescas vàrem poder celebrar uns dies especials 
de litúrgia i recolliment durant les solemnitats de Setmana Santa. 
Va ser significativa la participació de Dijous Sant en el marc d’un 
berenar-sopar al jardí de l’Ahadia, com a fil conductor de la 
celebració del Culte i del rentat de peus, amb la presència de 
persones de fins a 5 nacionalitats diferents, i on –a tall anecdòtic– 
es va sentir el Parenostre en 5 llengües diferents per part dels 
assistents. 

D’altra banda, us recordem que podeu reservar la realització de 
recessos espirituals de cap de setmana a la nostra casa al Pirineu: podeu comprovar la disponibilitat a 
https://ahadiadebiescas.wordpress.com/ 
 

“Només un nom en tal lloc”. 

Fa uns anys enrere, vaig anar a Bolondo a cercar enmig de l'alta herba del pati d'una vella església 

Presbiteriana, la tomba dels primers missioners que van arribar a Guinea Equatorial. D'aquestes tombes 

quedaven només alguns vestigis i potser una mica de les creus on estaven escrits els seus noms amb poca 

llegibilitat. Avui penso en els meus amics missioners, alguns amb grans ministeris, d'altres lluitant per 

aprendre l'idioma, entendre la cultura i tractant de cercar la manera de presentar l'evangeli d'una manera 

contextualitzada, perquè aquells on serveixen el puguin entendre. 

Així com aquells vestigis de Bolondo, oblidats en el temps i amb ells també l'obra apassionada i sense reserva 

d'aquells missioners d'abans, en l'actualitat escrivim en els nostres cors amb tinta deleble als nostres 

missioners. Quan van passar per les nostres esglésies, els vam dir: "des aquí els donarem suport", però van 

passar els dies i el compromís es va esvair. 

Quant costa una trucada? Quant de temps em porta una oració a favor seu? Em faltarà si els envio una ofrena? 

Deixar que a la vida de les nostres esglésies els nostres missioners es converteixin en "només un nom en tal 

lloc" no és just per a ells, ja que darrere d'aquest nom sempre hi haurà persones, famílies, amics i germans 

nostres que no només van deixar el seu país, sinó també van deposar els seus interessos (cases, professió, 

treball) enfrontant cada dia nous reptes en la nació, ètnia o tribu on Déu els va portar a servir. A més, la tasca 

missionera sempre serà tan àmplia, profunda i coherent com les necessitats i exigències de la vida humana i 

darrere d'aquesta àmplia, profunda i coherent tasca a la qual anomenem missió, el "tal lloc" es traduirà en un 

pas de fe i en un estar enmig de nòmades, refugiats, blocs religiosos, servei en llars d'infants, dones, ancians, 

traducció bíblica, alfabetització, salut, negocis, educació, evangelisme relacional, deixebles i plantació 

d'esglésies.  

Aquests homes i dones estan exposats en el camp on serveixen, a malalties, 

persecució, solituds, desànim i frustració. Han guanyat batalles, en altres n'han 

sortit ferits i ens han necessitat, com quan a nosaltres ens ha passat res, però aquí, 

i ens han envoltat els que ens estimaven, animant-nos a seguir. Per què no posar-

nos al seu lloc, per què no esbrinar qui són realment, on són, què necessiten, 

quines necessitats puntuals d'oració tenen, planejar una visita encara que siguin 

lluny. Aquell missioner t'ho agrairà.  

María Soledad Olivero, 

Missionera de ProVisión 

Santiago de Xile (Xile) 


