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Benvolguts germanes i germans en Crist!

Tal i com s'indicava al final del projecte del

Centre de Dia d'Avis (CDA) –al qual podeu

accedir  des de la nostra web–, l'estudi  de

viabilitat ha posat al descobert que la IEMB

(Església Evangèlica Metodista a Bolívia) és

una institució amb una capacitat econòmi-

ca extraordinària, suficient com per respon-

dre a les necessitats socials del seu entorn.

L'entrada anyal de centenars de milers de

dòlars  vinguts  del  metodisme nord-americà ha fet  que la IEMB s'hagi  centrat en una estratègia

conservadora de capitalització i de manteniment d'un capital mobiliari milionari, obviant tota mena

d'obra social. És des d'aquesta responsabilitat que, un cop que la CEC-Masvidal ha lliurat el projecte

per a la seva execució al president local i al bisbe de La Paz, que enfront dels més de tres mesos

d'espera obligada per a la seva execució, i davant d'un cost ridícul de l'obra de menys de 6.000 €

assumible perfectament per les folgades finances de la IEMB, no veiem ètic sol·licitar aportacions a

ciutadans europeus de països amb dificultats, ni tampoc de mantenir els costos de presència de la

CEC-Masvidal a Santa Cruz. El CDA està perfilat i només cal que la IEMB vulgui aportar els diners.

Hem realitzat una expedició missionera

per  conèixer  la  realitat  de dos  països

propers com són l'Argentina i l'Uruguai.

A Montevideo hem pogut copsar una

societat molt paral·lela a l'europea. Si

bé la relació preus - salaris el converteix

en un país molt car per viure-hi, el nivell

de  qualitat  de  vida  (educació,  salut,

seguretat  ciutadana...)  és  excel·lent  i

proper als nivells mundials més elevats. 

Ben al  contrari,  a Buenos Aires es  perceben encara les conseqüències profundes que deixà els

desapareguts de la darrera dictadura militar, la crisi de les Malvines i el 'corralito' de l'any 2001.
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A  través  de  la  IEMA  (Església

Evangèlica Metodista a l'Argenti-

na), hem estat col·laborant a la

cèntrica  i  primera  església

metodista de la ciutat portenya

situada  al  carrer  Corrientes,  en

un  menjador  social  anomenat

'La Tacita', on els indigents reben

un dinar de pic-nic i un te calent.

No  obstant  això,  l'activitat

principal  enfocada  al  coneixe-

ment de les necessitats i la  reali-

tat de pobresa, és al  menjador social de la parròquia catòlica de 'San Cayetano' al barri  de

Liniers, on diàriament es donen prop de 200 sopars. Liniers és un barri de Buenos Aires marcat per

l'obrerisme i la immigració boliviana. Dins dels menjadors hom troba l'Església en estat pur: pudor a

pixums i cares destrossades per la vida als carrers en una ciutat de grans contrastos i on es veu

com el sistema econòmic reclama pobresa per mantenir un model de producció i de consum.

Des  de  la  CEC-Masvidal  us  presentem  l'edició  d'un

document de treball sobre eclesiologia que vol servir

com a material de discussió i reflexió en meses i tallers

ecumènics.  El  text  recull  una  visió  d’Església  que

camina cap a l’originari,  el  primigeni,  mitjançant  la

recerca d’una inquietant pèrdua evangèlica, això és,

l'aprofundiment en la sospita sobre el parany teològic

de  la  dicotomia  creada  entre  sacerdoci  comú  i

sacerdoci ministerial.

El document, titulat 'Insurrecció sagramental, Insurrec-

ció sacerdotal', el podeu baixar de franc en català o

en espanyol, en format PDF. També el podeu adquirir

imprès en format de llibret, només en català. Tots els

enllaços els trobareu a:

https://cecmasvidal.wordpress.com/documents/#3
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In memoriam...

Us volem fer arribar la figura d'un servent de Déu que,

sens  dubte,  ens  pot  servir  de  referent  i  model  de

compromís com a cristians. Es tracta d'un germà estimat

entre  aquells  ciutadans  de  Buenos  Aires  que  van

conviure amb ell,  compromès amb el  Regne a través

del ministeri del sacerdoci catòlic, i  màrtir de la nostra

Església universal del Crist.

Carlos Francisco Sergio Mugica Echagüe, (Buenos Aires,

7 d'octubre de 1930 - 11 de maig de 1974), va ser un

sacerdot  i  professor  argentí  vinculat  al  Moviment  de

Sacerdots per  al  Tercer  Món i  a les lluites populars  de

l'Argentina de les dècades de 1960 i 1970. L'apostolat de

Mugica  es  va  caracteritzar  per  la  seva  'opció

preferencial pels pobres'. La major part de la seva tasca

comunitària va tenir lloc a la Villa 31 de Retiro, on va

fundar la parròquia Crist Obrer. Carlos Mugica va morir

assassinat a trets, després de celebrar missa a l'església

de Sant Francesc Solano, a Villa Luro (a tocar de Liniers).

Va crear diverses oracions pròpies. Entre elles s'explica la

següent de 1969, reiterada avui pels "capellans villeros":

    Senyor, perdoneu per haver-me acostumat
    a veure que els nois semblin tenir vuit anys i tinguin tretze.
    Senyor, perdoneu per haver-me acostumat
    a xipollejar en el fang. Jo em puc anar, ells no.
    Senyor, perdoneu per haver après a suportar l'olor d'aigües servides,
    de les que puc no patir, ells no.
    Senyor, perdoneu per encendre la llum i oblidar-me que ells no poden fer-ho.
    Senyor, jo puc fer vaga de fam i ells no,
    perquè ningú pot fer vaga amb la seva pròpia gana.
    Senyor, perdoneu per dir-los "no només de pa viu l'home"
    i no lluitar amb tot perquè rescatin el seu pa.
    Senyor, vull estimar-los per ells i no per mi.
    Senyor, vull morir per ells, ajudeu-me a viure per a ells.
    Senyor, vull estar amb ells a l'hora de la llum.

El 9 d'octubre de 1999 les restes de Carlos Mugica es van traslladar des del cementiri de la Recoleta fins a

la parròquia Crist Obrer de la Vila 31 de Retiro, on descansen actualment. El trasllat fins a aquest lloc, on

el sacerdot havia desplegat la seva major activitat com a 'capellà villero', havia estat suggerit per l'Equip

de Sacerdots per a les "Villes" de l'Arquebisbat de Buenos Aires, i va ser encapçalat pel llavors arquebisbe

Jorge Mario Bergoglio, actual Papa Francesc.

* * * * * *
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No deixeu de pregar.

"Estigueu sempre alegres. No deixeu de pregar. Manteniu-vos en constant acció de gràcies,
perquè això és el que Déu vol de vosaltres com a cristians."

(1Te 5: 16-18)

Per  mitjà de les  tres  recomanacions  expressades per  l'apòstol  Pau a l'església de Tessalònica,  s'hauria de
reconèixer als cristians en qualsevol lloc del planeta, ben cert que no sempre és així, però han de romandre en
el punt de mira. La vivència cristiana expressa la seva ser mitjançant l'alegria, la pregària i l'acció de gràcies a
Déu.

Si  haguéssim de destacar alguna d'aquestes  tres recomanacions, jo m'inclinaria per  l'oració,  aquesta li  és
indispensable als cristians, entenc que no pot haver vivència cristiana si l'oració no és present. El cristià/na és
una persona que prega, si no hi ha oració en el seu viure quotidià, tot es reduirà a una pràctica religiosa, que
sense ser criticable, haurà perdut la intimitat i relació personal amb el Creador.

L'ésser humà abastat per la gràcia de Déu, mogut per l'Esperit sent la necessitat de pregar, és possible que al
principi no sàpiga com fer-ho, o potser no sàpiga què ha de dir, o pot ser que no sàpiga què pot demanar.
Però l'Esperit que ha entrat en ell, ja està actuant, posant al creient en relació amb el seu Senyor. Pregar és en
primer lloc l'impuls interior que ens posa en relació amb Déu, iniciar un diàleg pel qual parlem a Déu i ens
disposem per escoltar la seva Paraula, iniciar una trobada estreta entre Déu i nosaltres, una comunió on en
primer lloc sentirem la presència de la transcendència, que difícilment es pot expressar amb paraules, una
experiència des de la contemplació. Després vindran les paraules, paraules de lloança, de reconeixement de
la nostra realitat humana, imperfecta davant Déu, que necessita de la seva Gràcia, paraules que brollant de
l'interior parlen de les nostres necessitats i de les necessitats dels qui ens envolten, reconeixent davant Déu la
nostra absoluta necessitat. És veritat que abans que els nostres llavis puguin expressar davant Déu el  que
necessitem, Ell ja ho sap, però cal que ho diguem, doncs en dir-ho, també ens preparem per rebre la seva
benedicció.

L'oració és escolta atenta, quan preguem també estem rebent la Paraula de Déu que ens parla, en ocasions
com un remolí, en altres moments de forma suau, ens parla directament a nosaltres, no es tracta ja d'escoltar-
la en els esdeveniments del passat expressats a l'Antic o Nou Testament, l'escoltem viva en la nostra realitat
present. Aquesta Paraula que arriba a nosaltres, ens mostra quina és la voluntat de Déu en i per a la nostra
vida. Aquesta Paraula és per a nosaltres Paraula viva, paraula que escoltem en el context del nostre viure
quotidià. Així, per mitjà de l'Esperit Sant, s'estableix una relació entre viure i la Paraula, podent comprendre
quina és la voluntat de Déu i què espera de nosaltres. L'oració ha d'anar unida necessàriament a la lectura i
reflexió diària i continuada de la Paraula de Déu. En la nostra pregària, per tant hem de deixar espai per
escoltar i per parlar, rebent la benedicció d'experimentar la presència del Déu en la nostra vida, en actitud
dialogant.

El cristià té la necessitat de pregar quotidianament: "no deixeu de pregar"; ha de fer-ho de forma personal i
privada, però també ha de propiciar moments d'oració comunitària, en família, d'aquesta manera cada dia
la família pren consciència de la seva realitat en la presència de Déu, es disposa a parlar amb Déu i a rebre la
seva  Paraula.  De  la  mateixa  manera,  també  és  important  la  pregària  en  la  comunitat  de  fe,  prenent
consciència de ser poble de Déu, manifestant solidaritat en les necessitats i preocupacions dels germans i
intercedint per la vida del món al que Déu estima.

És mitjançant la pregària, en la que expressem les nostres necessitats i les del nostre proïsme, i lloem nostre
Senyor en acció de gràcies, per la qual som conscients de rebre la seva Paraula, per la qual cosa podem
experimentar les paraules amb les que l'apòstol  Pau exhorta als cristians a la ciutat de Tessalònica, "Viviu
sempre contents" i "Manteniu-vos en constant acció de Gràcies".

* * * * * *

la nostra regla:
ora et serviora et servi

(prega i serveix)(prega i serveix)

Pr. Daniel Vergara MuñozPr. Daniel Vergara Muñoz
Iglesia de “El Buen Pastor”
Sabiñánigo (Huesca - ESP)
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