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Cercant nous projectes de missió

BON NADAL !!!


Contactes amb la CEVAA i The Mission Society

El Nadal ens proporciona la

Us fem sabedors que des de la
CEC-Masvidal estem treballant
de valent per poder encetar
un projecte missioner sobre el
terreny a les envistes del proper
estiu, tot iniciant relacions amb
diverses entitats a nivell mundial dedicades a les missions,
com ja us havíem avançat en
el darrer butlletí de setembreoctubre.

Entre aquestes entitats us
podem fer esment de la
CEVAA (Communauté Evangélique d'Action Apostolique), dedicada especialment a les tasques missionals
a l'Àfrica francòfona, així
com de The Mission Society,
amb diversos projectes arreu
del món, especialment a

clau per desxifrar alguns

l'Àfrica anglòfona.

patiment dels últims de la

profunds misteris de la
nostra existència.
Els homes es preguntaven
angoixats el perquè del dolor
i de la humiliació, el perquè
de la petitesa sentida i
patida, quin sentit té el
terra.

Nou aspecte del butlletí i noves traduccions:

Els homes li preguntaven a

inaugurem una nova estètica de presentació

Déu. I Déu guardava silenci.

del butlletí, que esperem sigui del vostre gust.
Així mateix encetem les versions en francès i
anglès que s’afegeixen a les catalana i
espanyola.

Els homes buscaven
arguments per eximir Déu
dels desordres de la història.
Però cap resposta podia
silenciar les preguntes que
naixien de les arrels del cor
adolorit.

Cinquè centenari de la Reforma
Us reproduïm l’article enviat pel bisbe metodista argentí
a les comunitats adscrites del país, pel seu destacat
interès en aquest 500 aniversari de la Reforma.
La Gràcia i La Pau de nostre
Senyor Jesucrist siguin amb
tots nosaltres en aquest
temps de commemoració de
la Reforma Protestant [...].
L'Església Evangèlica Metodista es reconeix hereva i
identificada amb la reforma

evangèlica. Això ens convida a refermar els nostres
principis protestants que
són part de la nostra
identitat.

Ara, en el Nadal, parla Déu.
I l'home guarda silenci. Ja no
pregunta més. Es limita a
escoltar la narració de
l'esdeveniment de la dolçor
divina i humana: Déu va
néixer petit; Déu es va fer
història; Déu té per cognom
"pessebre".
Extret del llibre ‘Encarnação: A

1. La Supremacia de Jesucrist: a qui reconeixem com

humanidade e a jovialidade de
nosso Deus’ de Leonardo Boff.

el nostre Senyor i Salvador. La
sobirania de Déu sobre la
nostra vida i tota la creació.

3. L'autoritat de la Bíblia: fonament de la nostra fe. La
paraula que té com a centre
Jesucrist qui dóna autoritat al
text bíblic, mesura de tota
interpretació.
4. El Sacerdoci Universal dels
Creients: tots som sacerdots i
tenim el lliure accés a Déu. El
sacerdoci no s'exerceix en
benefici propi, sinó en benefici dels altres. És un servei
d'amor cristià, un ministeri
compartit i mutu.

(Portada del llibre de Leonardo Boff)

2. La Salvació per la Gràcia i
la Fe: la seguretat del perdó
no s'aconsegueix per l'esforç
humà, sinó per la fe personal
en la misericòrdia de Déu
revelada en Jesús.

5. La Comunitat Cristiana: és
l'església compresa com a
part del cos de Crist. Les
esglésies són expressions del
cos de Crist però ningú pot
arrogar-se ser l'única i veritable. Això ens porta a un
concepte ecumènic, una
part del cos de Crist que es
completa amb totes les es-

glésies.
6. Principis ètics del protestantisme: creiem en una
ètica de la consciència i del
cor. El protestant insisteix en
l'autonomia de la consciència cristiana i rebutja tot
legalisme arbitrari. La nostra
vida de fe es fa extensiva a
tota la nostra vida social.
Comparteixo aquest pensament de Pau quan ens recorda la centralitat de Jesucrist:
"Per mitjà de la fe en
Jesucrist, Déu fa justos a tots
els qui creuen. Doncs no hi
ha diferència: tots han
pecat, i estan lluny de la
presència gloriosa de Déu."
(Rm 3: 22-23)
Frank de Nully Brown, Bisbe.
Buenos Aires, 28 octubre 2016

LA TEVA COL·LABORACIÓ FA MISSIÓ

A la CEC-Masvidal estem treballant
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.
contacta’ns a cecmasvidal@terra.com · visita’ns a: cecmasvidal.org

