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Notícies
La millor manera d'encetar l'any:
Ja podeu sol·licitar
l'exemplar semestral
d'El Cenacle en
paper (un volum
amb els mesos de
gener a juny de
2021). Pot ser vostre
per tan sols 15€.
També podeu agafar la subscripció de
tot l'any (2 semestres) per tan sols
25€. Podeu fer-ho
tot a través de la
web www.elcenacle.org, del correu electrònic
info@elcenacle.org o del telèfon 644 80 73 48.

Felicitació de Nadal:
La CEC-Masvidal us vol desitjar unes Bones
Festes de Cap d'Any, i especialment que Nadal
us beneeixi espiritualment i porti el Nen-Déu al
bell centre dels vostres cors.

"Nadal és per
celebrar que Déu
és amb nosaltres i
que ens estima
molt, molt, molt."

Col·lecció 'Catecismes de la Reforma':
Ja està disponible el primer dels sis catecismes
previstos de publicar. Es tracta del 'Catecisme
Menor de Luter' que es va publicar l'any 1529.
Properament també estarà disponible el segon,
el ' Catecisme de Ginebra' de l'any 1560.

Podeu consultar-los des d'aquest enllaç:
http://www.elcenacle.org/editora/catecismes.html

Evangelització a l'Àfrica:
Us volem agrair la vostra generositat perquè
hem assolit el 100% dels ingressos que teníem
previstos per donar suport a una escola
dominical a la ciutat de Bata (Guinea
Equatorial): tenim cobert tot el curs escolar i, a
banda de l'enviament de recursos econòmics,
també hem seleccionat tot un seguit de
material educatiu (especialment preparat per
One Hope) que hem enviat digitalment. Us
oferim algunes fotografies de l'escola:

TREBALLAR AMB JESÚS
Durant un dels meus primers viatges a Mèxic, ens vam hostatjar a casa del ministre, a la vora de
l'església, i vam treballar al costat de la gent de la comunitat. Tot i que el viatge va ser fa gairebé
trenta anys, recordo un dimecres com si fos ahir.
Mentre treballàvem, una dona gran va venir de la comunitat veïna. Va omplir d'aigua dues
galledes, i després les va col·locar amb cura sobre un jou que duia a les espatlles. Després d'uns
quants passos pel camí rocós cap a casa, va topar i va caure, vessant tota l'aigua. Un membre del
nostre equip va anar a corre-cuita cap a ella. La va ajudar a alçar-se, li va treure la brutícia, li va
tornar a omplir els cubells i els va portar a casa d'ella.
Durant un servei d'església a la tarda, quan se'ns va demanar que compartíssim on havíem vist
Crist aquella setmana, un home va parlar d'una pintura sobre Jesús, un altre va dir que va fer un
Jesús de fusta, i la dona gran va explicar com Jesús va ajudar-la amb l'aigua. Aquesta experiència
m'acompanya sempre mentre em pregunto diàriament, de quina manera estic essent Jesús?

“L’ànima generosa serà sadollada, i el qui sacia,
al seu torn serà saciat."

Proverbis 11:25 (BEC)

Estimat Déu, gràcies perquè fins i tot els actes simples poden ser realitzats en el nom de Jesús.
Ajuda'ns a compartir contínuament el teu amor amb els altres.

Sr. Griffith Harlow (Carolina del Nord, EUA)
‘El Cenacle’ vol.86.5 – © The Upper Room
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