
DADES ECONÒMIQUES 
DE LA CAMPANYA 

PER A GUINEA EQUATORIAL 
 

Banc d'aliments 
previsió: 1.800,00 € 
recaptació: substituïda per Fund. Hnos. Mnez  

Menjador social 
previsió: 3.485,00 € 
pressupost final: 3.000,00 € 
recaptació: 2.990,97 € 
nombre d’aportacions: 14 

Execució 
compra material: Lanzarote (I.CAN) 
lliurament: Bata (GQ) 
implantació: desembre’17–gener’18 

 
 
 
 

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 

 

 

Les nostres novetats  
Novembre

Els dies 10 a 12, una representació de la CEC-Masvidal va assistir 
al VII Congrés d'Ecumenisme a Madrid, sota el títol “S'entengué 
bé a Luter?”, amb l'assistència -entre d'altres- del bisbe de la IERE 
Carlos López (anglicà); els teòlegs Juan Pablo García Maestro 
(catòlic), Simon Döbrich (luterà), Eloy Bueno (catòlic), Héctor Vall 
(catòlic); els pastors Dora Arce-Valentín (Comunió Mundial 
d'Esglésies Reformades -CMIR-) y Alfredo Abad (president de la 
IEE); i l'historiador Rafael Lazcano. Mireu el resum fet per l’EES. 

Els dies 17 i 18, l'Ahadia de Biescas acollí un recés espiritual de 
l'equip de treball de la Delegació Episcopal de Joventut de 
l'Església Anglicana d'Espanya, amb oració, litúrgia i reunions. 

BUTLLETÍ CEC-MASVIDAL 
idioma: català novembre - desembre 2017 núm. 17/ 122017 

 

FELIÇ ANY NOU 2018 ! 

mailto:cecmasvidal@terra.com
http://cecmasvidal.org/
http://equipoecumenicosabinnanigo.blogspot.com.es/2017/11/se-entendio-bien-lutero-vii-congreso-de.html


El dia 17 es va emetre una entrevista radiofònica feta a la CEC-
Masvidal, a través del programa 'El espejo de la Iglesia' de la 
cadena COPE Huesca-Jaca. Podeu sentir-la en aquest enllaç. 

Desembre 

El dia 1 vàrem publicar la versió en espanyol de 'La meva primera 
Litúrgia de les Hores Ecumènica', gairebé un any després de la versió 
en català. Podeu baixar-la en PDF des d'aquest enllaç. 

El dia 2, només cinc dies després de la nostra darrera crida, vàrem 
aconseguir la totalitat dels fons necessaris per aixecar el menjador 
social a Guinea Equatorial. Us agraïm l'esforç fet per tots i cadascun 
dels qui heu participat, i dels qui no heu pogut fer-ho però heu 
pregat pel projecte. Esperem poder fer un reportatge gràfic de la 
seva implantació, per al proper número del nostre butlletí. Us 
mostrem les dades econòmiques a la columna de dalt. 

  
MISSIONS 

Sóc Alícia Horta, missionera de la Fraternitat Missionera Verbum Dei, de l'Església Catòlica Romana. 

Tinc la consciència que l'Església o és missionera o no és l'Església de Jesús, i com a tal em sé enviada 
per Ell. He estat en diversos països de Llatinoamèrica, principalment a Colòmbia (Bogotà, Medellín, 
Bucaramanga, Pereira) i Bolívia (Cochabamba). 

El carisma que Déu m'ha regalat a través de la meva comunitat és pregar i predicar l'evangeli (Act. 
6,4). Amb l'ajuda de l'Esperit Sant, fer que la persona es trobi experiencialment amb Jesús i el 
segueixi; has de ser un veritable apòstol. 

A Amèrica Llatina he viscut això compartint amb els més pobres, essent la seva veïna, tenint o no 
tenint el mateix que ells, manca d'aigua, de llum, i aprenent molt de la senzillesa de l'Evangeli que 
descobria en l'alegria del seu cor enmig de les dificultats diàries. 

També puc dir que he donat tot el millor de mi, més encara, li prestava i li presto a Déu les meves 
mans, boca, peus, perquè Ell arribi a cada persona com consideri, ja que les coneix millor que jo. 

Breument, comento que he treballat amb els joves de classe rica de diferents països, on hem fet un 
treball de consciència i han posat les seves carreres al servei del seu propi país, dels pobres, 
gratuïtament, i això és possible per aquesta trobada inicial de la que parlo anteriorment i que s'ha 
mantingut en la perseverança de trobar-nos tots a les 6 del matí a la capella de la Universitat, abans 
d'anar a classe o a la feina, depenent de cadascú per pregar, escoltar el que el Senyor ens deia a 
cadascun. 

Amb això hem fet projectes: per exemple, una empresa on es treballava i es treballa encara avui dia 
amb valors cristians, competint en el món de l'empresa però que la va crear un d'aquests deixebles 
per donar feina als universitaris pobres a fi que poguessin treballar quelcom 
i tenir per fotocòpies o altres necessitats. No va ser fàcil, però l'Esperit Sant 
va ser més fort que tots els obstacles. És un exemple... Hi va haver més, 
però així caminem en dos nivells: l'espiritual i el social, agafats de la mà. 

Una salutació. 
 

Alicia Huerta 
F.M. Verbum Dei 

Salamanca (Espanya) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BuUtxABRtX0
https://cecmasvidal.files.wordpress.com/2017/11/lh_ecumenica-sp.pdf
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