
Notícies  
Clàssics de la Reforma: 

Hem encetat l’edició en paper d’una 
col·lecció dedicada als autors més significatius 
de la Reforma, en llengua catalana. El primer 
llibre que hem publicat és una selecció de 10 
sermons de Martí Luter que dóna l’oportunitat 
de submergir-se en les aigües profundes de la 
seva teologia i del seu impuls reformadors. 
Textos indispensables que ens atansen al Luter 
més clarivident i vitalment compromès en el seu 
amor envers el Déu de Jesucrist. 
 

Dades del llibre: 

Autor: 
Martí Luter 
(selec. 10 sermons) 

Traductor: 
CEC-Masvidal 

Núm. pàg: 182 

Mida: 150x210 cm 

Preu: 12 € 

Venda: 
elcenacle.org 
 

 

Dates importants: 
SOUC 2019: Del 18 al 25 de gener es va celebrar 
la 'Setmana d'Oració per la Unitat dels Cristians' 
d'enguany. Tot i que n’avancem, encara roma-
nen molts tabús en les taules teològiques. 

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES: El 8 de 
març és una ocasió per denunciar llur desigual-
tat. Com a cristians, hem d’exigir que no hi hagi 
cap denominació ni església que les discrimini. 

DIA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISME I LA 
XENOFÒBIA: El 21 de març els cristians estem 
convidats a ser capdavanters en defensar que 
Déu no fa distinció de persones. 

‘El Cenacle’ gratis al teu mòbil: 
Ara pots tenir l’App d’El 
Cenacle al teu mòbil 
durant tot un mes de 
franc, perquè puguis 
valorar la comoditat de 
tenir aquest fantàstic 
devocionari diari arreu 
on vagis. 

Envia’ns un e-mail a 
info@elcenacle.org i 
t’ho activem sense cap 
compromís posterior. 
 
 
Viatge missioner: 
En el darrer butlletí us parlàvem de dues 
destinacions possibles per a la propera sortida 
missionera que farem durant el primer trimestre 
d’enguany: doncs bé, finalment Déu ens ha 
preparat una tercera opció i ja us podem 
anunciar que durant el mes de març la CEC-
Masvidal farà un viatge exploratori a la ciutat 
de Fes, al Marroc. Esperem ser de benedicció 
per al país i poder encetar projectes ben aviat. 
Us demanem que tingueu present el viatge a 
les vostres oracions. 
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http://www.elcenacle.org/editora/01-10sermons.html
mailto:info@elcenacle.org


 
 

SEGUEIX-ME. 

La invitació de Jesús va ser per a nosaltres: seguir. Però preferiria molt més creure-hi que seguir; és 
més fàcil. Puc seure en la comoditat del meu estudi i creure tot tipus de coses: el naixement virginal, 
el caminar sobre les aigües, l’alimentar als ‘cinc mil’, la Crucifixió i la Resurrecció. Cap problema! 
No tinc cap problema per creure-hi mentre m’assec còmodament darrere del meu escriptori. 

Però Jesús diu: "Segueix-me". No vull seguir perquè el que 
ve després requereix aixecar-se. Requereix abandonar, 
abandonar el confort, potser la família, els amics, la feina i 
aficions. Els seguidors de la Bíblia van deixar enrere totes 
aquestes coses. El que ve després pot ser costós. Pot fer 
mal. Tot i així, Jesús parla de seguir. 

Però no sé si m'agradarà on em porta. Té fama de sortir 
amb una multitud escandalosa: leprosos, prostitutes, 
lladres. La seva multitud podria fer malbé la meva 
reputació. El que ve després podria ser perillós. Una 
vegada més, Jesús diu: "Abandona-ho tot. Agafa la teva 
creu. Segueix-me". 

Així que he seguit quan Jesús em crida fora del meu espai de confort: a un país en vies de 
desenvolupament per instal·lar filtres d'aigua, a un àpat amb veïns sense llar, a una trajectòria 
professional en el ministeri i no en la medicina. I he descobert que, tot i que els riscos d'actuar amb 
la meva fe solen ser alts, així és la recompensa de viure com Jesús esperaria de nosaltres. 

 

Jesús digué als seus deixebles: "Si 
algú vol venir darrere meu, que es 
negui a si mateix, que prengui la seva 
creu i em segueixi." 

Mateu 16:24 (BEC) 
 

Kevin Thomas, Alabama (EUA) 
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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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