
Notícies  
Viatge missioner al Marroc: 
El passat mes de març, el nostre missioner va 
realitzar un viatge exploratori a la ciutat 
marroquina de Fes. Allà va ser rebut per una 
entitat que té seu social a la ciutat espanyola 
de Granada i està formada per obrers llatino-
americans. Des de fa més de trenta anys, 
aquesta entitat dedica el seu ministeri missioner 
al món àrab i es troba implantada en diversos 
països del nord d’Àfrica. 

La nostra expedició va ser tan enriquidora que 
ha permès que s’obrís tot un camí perquè la 
CEC-Masvidal enceti camp missioner estable al 
Marroc. D’això se n’ha derivat la signatura d’un 
conveni global de col·laboració entre aquesta 
entitat i la CEC-Masvidal, i un acord de coope-
ració per a diversos projectes al Marroc. 

La informació més ampliada del viatge, dels 
convenis i dels projectes de treball que ja estem 
encetant, us la farem arribar en un correu 
personal. Per la seguretat dels missioners que es 
troben en els camps de treball, no podem 
donar-vos públicament més dades. Us agrairem 
que tingueu a bé llegir el contingut d’aquest 
correu que us anunciem ara. 
 
Diada de Sant Jordi – Fira del Llibre: 
 

El passat dia 23 d’abril, 
la CEC-Masvidal va 
col·locar una parada 
de llibres al barceloní 
carrer de Sant Joan, al 
núm. 90. Durant tot el 
dia, es va fer difusió 
tant del devocionari 
‘El Cenacle’ com dels 
llibres de la col·lecció 
‘Clàssics de la Reforma’. 
 

Clàssics de la Reforma: 

Ja tenim disponible el segon número de la 
col·lecció dedicada als autors de la Reforma: 
‘Comentari a la 1a. Epístola de Pau a Timoteu', 
de Joan Calví. A través d'una acurada anàlisi 
teològica i pastoral de la carta paulina, Calví 
planteja la fidelitat i rectitud del ministeri exercit 
en l'Església: una invitació a la catarsi en la gestió 
pastoral de les comunitats eclesials actuals. 
 

Dades del llibre: 

Títol: Comentari 1a Epístola de 
Pau a Timoteu 

Autor: Joan Calví 

Traductor: CEC-Masvidal 

Núm. pàgines: 290 

Mida: 150x210 cm 

Preu: 15 € 

Venda: elcenacle.org 

 
Visita des dels EUA i taller d’escriptura: 
Arran d’una visita que els responsables de The 
Upper Room de la central de l’Església 
Metodista Unida a Nashville faran a la CEC-
Masvidal durant tota una setmana, la directora 
d’Europa i el director de Llatinoamèrica realit-
zaran una presentació i un taller d’escriptura 
per convidar-nos a tots i totes a escriure 
meditacions perquè siguin publicades a l’edició 
catalana i a l’edició internacional d’El Cenacle. 

 
El taller tindrà lloc a la sala ‘Pere Casaldàliga’ 
de la Llibreria Claret (c/ Roger de Llúria, 5 - 
Barcelona), el proper dissabte 25 de maig a les 
11:00h, i amb una durada de 90 minuts. Hi esteu 
tots convidats! L’accés és lliure. 

BUTLLETÍ CEC-MASVIDAL 
idioma: català març - abril 2019 núm. 25/ 042019 

 

http://www.elcenacle.org/editora/02-1timoteu.html


 
 

 

CRÉIXER EN ESPERIT 

Viure per fe és fàcil quan a les nostres vides tot va com volen els nostres desitjos. Però quan som 
provats i la nostra realitat no ens agrada ni ens satisfà, aleshores la situació es complica i comença el 
conflicte entre la fe i la raó. Vaig adoptar aquesta Paraula de l'Esperit ara fa dos mesos, quan el 
Senyor em va fer aquesta preciosa promesa. La meva vida fins ara ha transcorregut enmig de la 
tristesa, el desànim, l'escassetat, l'atur, les incomoditats, els problemes matrimonials, en fi... 

No obstant això, el que m'ha sostingut quan em sento 
defallir, és recordar aquesta preciosa promesa, la qual sé 
que Déu acomplirà quan sigui el temps, i mentrestant, els 
fruits de l'Esperit segueixen creixent i madurant en mi: 
l'Amor, la Pau, el Goig, la Benignitat, la Paciència, la 
Bondat, la Fe, la Mansuetud, la Temprança, i només per 
això paga la pena passar per les proves que el Senyor té 
dissenyades per a nosaltres en la seva Perfecta Voluntat, 
sense resistir-nos-en. 

 

“Jo tinc present els meus designis a favor 
vostre –diu el Senyor–, designis de pau i 
no pas de dissort, per donar-vos un futur 
ple d’esperança." 

Jeremies 29:11 (BEC) 

Pare celestial, et demano en nom de Jesús que ens ajudis a acceptar amb humilitat les proves a les 
nostres vides com una part del nostre creixement espiritual. 

 
 

 
 
 
 

Monique Acevedo (Valle del Cauca, Colòmbia) 
 ‘El Cenacle’ vol.85.1 – © The Upper Room 

 

Ajuda’ns a ajudar. 
Triodos Bank NV S.E. 
Titular: Comunitat Ecumènica Cristiana Jaume Masvidal 
IBAN: ES63 1491 0001 21 3000089467 

(clica sobre el logo)  

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=UD64H9WNC6NBL
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