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Benvolguts germanes i germans en Crist!

Amb l'inici del mes de novembre es van finalitzar les feines de suport

per part de la CEC-Masvidal a la parròquia de San Cayetano, al barri

portenyo de  Liniers.  Molts  són  els  elements  i  les  benediccions  que

haurien  de  ser  explicats  en  tota  l'experiència  rebuda,  per  la  gran

quantitat  i  la  constància  de  serveis  socials  que  una  sola  parròquia

ofereix  a  tot  un  barri  deprimit:  assistència  social,  inserció  laboral,

desintoxicació de drogoaddictes, suport a alcohòlics, grups infantils de

formació, control d'adolescents problemàtics, seguiment de captaires

sense-sostre, etc. Però cal destacar-ne dos: la vocació indiscutible i el

lliurament  constant  d'una  comunitat  eclesial  envers  els  pobres  amb

més de 18 hores d'església oberta al  dia, i  el  lligam indissociable de

donar aliment espiritual juntament amb el material.

Com  ja  vàrem  anunciar  per  correu  electrònic  i  des  de  l'apartat

'Darreres novetats' de la nostra web cecmasvidal.org, ha sortit a la llum

el segon número de la revista Perifèria, una publicació auspiciada per

l’Associació ARAGUAIA amb el bisbe Casaldàliga i que vol ser un espai

per a la reflexió i l’intercanvi d’idees obert als cristians i simpatitzants.

Visitàrem  una  de  les  'villas  miserias'  de  la

metròpoli  de  Buenos  Aires.  Aquestes  'villas'

són  assentaments  il·legals  i  incontrolats

conformats per migració marginal, i que per

accedir-hi  sense  perdre  la  vida  cal  fer-ho

acompanyat  d'una  de  les  poques  figures

respectades a dins: un 'cura villero'. La tasca

evangèlico-eclesial per part d'aquests cape-

llans és al  límit d'un equilibri  emocional i  de

fe. Podeu aprofundir sobre aquesta trista rea-

litat  amb la lectura del  llibre  Curas  Villeros,  de Silvina Prat, i  el  visionat  de la pel·licula  Elefante

blanco, protagonitzada per Ricardo Darín el 2012.

-1-

http://www.casadellibro.com/ebook-curas-villeros-ebook/9789500737951/1999735
https://openload.co/f/F7hK59MUFTk/3l3f4nt3.Bl4nc0.2012DVDRL4T.avi
https://openload.co/f/F7hK59MUFTk/3l3f4nt3.Bl4nc0.2012DVDRL4T.avi
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La fi del Metodisme?

Diuen els especialistes que el primer que cal fer per resoldre un problema és acceptar que es té un problema.
Però després de fer el pas d'anar al terapeuta per resoldre'l, ve un segon moment quan hom ha d'acceptar el
diagnòstic que el defineix com a malalt.
L'església metodista hispanoamericana té un problema: la minva progressiva i  aparentment imparable de
membresia. Per sort, ella ho sap: sap que té un problema. Des de la meva humil posició, sovint perifèrica, però
sempre fidel als mandats casaldaliganians de denúncia profètica i  d'acció transformadora, espero ser prou
acurat com perquè pugui ajudar a definir entre tots el diagnòstic.
El Metodisme llatinoamericà gaudeix d'un alt grau de reconeixement públic i institucional, sobretot pel seu
testimoni  a  favor  dels  pobres  i  en  defensa  dels  perseguits  en  diferents  ocasions  al  llarg  de  la  història
sociopolítica dels països amb tradició metodista. El Metodisme és considerat dins de les grans i respectables
denominacions del cristianisme protestant, tant per part de les administracions públiques dels Estats com de la
resta de denominacions cristianes històriques; aquesta afirmació, a tall relativitzat, també és vàlida per a l'Estat
espanyol. No obstant, la caiguda generalitzada i sostinguda de membres està provocant una situació de crisi
-no només carismàtica sinó econòmica- que posa en perill la seva continuïtat estructural.
Bé  podem  excusar-nos  en  la  secularització  que viuen  les  nostres  societats,  però  crec  que això  és  fer-se
trampes  al  solitari:  el  món protestant,  amb els  moviments  pentecostals,  està  en  una època daurada de
creixement indiscutible, tant a Llatinoamèrica com a l'Estat espanyol. El món catòlic, en posició dominant al
món hispanoamericà, també, com feia temps que no gaudia. I el món catòlic llatinoamericà, a més a més i a
diferència del pentecostalisme, ho fa des d'una fe madura i popular que és fruit directe de l'aposta realitzada
a partir de la segona meitat del segle XX per l'alliberament dels pobres, aportant avui dia moltes vocacions
ministerials joves i ben formades (i amb el handicap del celibat), al servei de les comunitats de base: al Brasil, a
l'Argentina,  a Guatemala,  a El  Salvador,  a Colòmbia,  a Nicaragua...  És  cert  que a Espanya el  nacional-
catolicisme no és hereu d'aquesta teologia, ans al contrari, el llast de la dictadura franquista ha deixat moltes
ferides en l'imaginari, i avui dia tan sols aporta al cos ministerial perfils o bé fonamentalistes o bé poc formats.
En termes generals, el cristianisme ja sigui a l'Amèrica Llatina o a l'Estat espanyol, creix; i com a termòmetre
indiscutible, també creixen els compromisos de persones dedicades als ministeris de servei a la comunitat.
Tanmateix a l'església metodista hispanoamericana, cada cop són menys els membres congregats, i gairebé
nuls els qui decideixen lliurar-se en un compromís de servei ministerial.

Vull fer el diagnòstic a partir de tres punts que considero centrals:

1-. Cristocentrisme.
Si la peculiaritat i la grandesa de la nostra fe està en un punt per sobre de la resta de religions monoteistes,
aquest punt és l'Encarnació.  I  aquest misteri  no és  explicable sense que l'acompanyi  el  misteri  trinitari:  els
cristians no som monoteistes; som trinitaris. I aquest misteri inunda i desborda qualsevol reduccionisme biblista:
el  Metodisme  ha  perdut  l'excel·lència  de  Crist  com  a  centre  homilètic,  com  a  fonament  cúltic,  com  a
superació veterotestamentària. Cal tornar al cristocentrisme en la vida diària del Metodisme, en la predicació,
en  la  casuística  de tot  allò  que la comunitat  esdevé:  Wesley  deia  que com  més  parlava de Crist,  més
abundosament la gent responia a la crida. I crec que, si no erro en recollir amb fidelitat l'esperit sagramentístic
de Wesley, també -i mistèricament- sovintejar el Sant Sopar cristocentritza el culte.

2-. Espiritualitat.
Som temples de l'Esperit Sant i, per tant, cadascú de nosaltres som la 'casa de Déu': en el silenci interior, hom
pot pregar on vulgui i quan vulgui. Caldria afegir: quan pugui. Perquè la part objectiva, externa, material de
l'espiritualitat  és  el  silenci,  el  desert,  el  recolliment...  i  en  la  nostra  societat  del  soroll  i  del  bombardeig
consumista aquesta part resta cada cop més extirpada, robant-nos el temps per pregar. El Metodisme priva
d'espiritualitat quan priva de l'entorn d'oració a una societat que té l'ésser humà ensordit, quan només obre
setmanalment el temple una tarda d'estudi bíblic, una reunió d'Alcohòlics Anònims i el diumenge per a la
celebració del culte. Direu que qui vol, pot pregar a casa; i jo dic que no ens queixem, doncs, que la gent es
quedi a casa. L'església de la comunitat, el temple de la comunitat, és la 'casa del Poble de Déu', i el seu
propietari la troba gairebé sempre tancada. El Metodisme ha desterrat la 'porta oberta' a les esglésies, de
diari, a estones al  matí  i  estones a la tarda, fent oracions comunitàries, donant espais i  ambients d'oració
personal, oferint atenció espiritual, com qui té por que a banda dels fidels acabi entrant i fent nosa o danyant
el mobiliari, un indigent, un drogoaddicte, un alcohòlic... un escollit de Crist.
Per què volem, doncs, els temples? Per fer-los casa nostra dient que és 'casa de Déu'? Perquè les 'famílies' de
la comunitat tinguin el seu cau per sentir-se Església? Per deixar en herència als fills i als néts un espai metodista
perquè preguin i puguin dir que "la nostra església té més de 200 anys d'arrelament"? Què li falta als temples
metodistes? ¿Li falta gent que pugui atendre les esglésies obertes, o potser li falten vocacions ministerials? Un
temple que no treballa a diari el carrer, el barri, el poble que l'envolta, que no s'obre a ell, que no li permet de
passar  i  pregar,  demanar,  plorar...  no  és  la  'casa  del  Poble  de  Déu'.  Una  comunitat  que  no  treballa
l'espiritualitat en el  temple, que no prega unida, no roman unida ni dóna vocacions ministerials per donar
continuïtat al servei evangèlic.
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3-. Obra social.
El tercer punt que considero essencial per entendre la situació del Metodisme hispanoamericà d'avui dia és
una conseqüència  inevitable  que se'n  deriva  dels  dos  punts  anteriors:  un  Poble que no té  com a base
d'adoració la humanitat i el dolor del Déu encarnat (cristocentrisme), i un Poble que no viu el misteri de la
Redempció com a coredempció i  coparticipació nostra en l'obra salvífica de Déu a través de la caritat i
l'evangelització al  proïsme (espiritualitat),  no pot percebre la necessitat existencial  i  definitòria de fer obra
social o diaconia. Fer obra social no és principalment gestionar col·legis o centres d'atenció especial per a
gent de la pròpia comunitat o per a gent que els pugui pagar; fer diaconia no és primordialment fer gestions
solidàries de recollida de béns perquè després uns altres siguin els qui s'embrutin de fang fent l'atenció directa
als  necessitats.  Fer  obra  social  cristiana  tampoc  és  gestionar  fons  econòmics  provinents  de  les  esglésies
metodistes nord-americanes, angleses o alemanyes, com tampoc dels fons de cooperació d'Ajuntaments o
de Governs.  La 'gestió'  de l'obra social  la pot fer  una ONG, l'Administració pública o qualsevol  equip de
voluntariat. Però l'obra social cristiana en essència, la diaconia, només la pot fer una comunitat tan humanista
que sigui cristocèntrica, que vegi en l'alliberament del pobre en totes les seves dimensions la coredempció a
la qual estem cridats. (Si algú encara no accepta que l'Església de Crist és la preferencial pels pobres, és que
encara llegeix les Benaurances [Lc 6, 20-23] amb un caire massa romàntic).
Potser per la manca d'aquesta connexió imperativa entre diaconia i cristologia, els moviments pentecostals es
mostren mancats d'obra social: perquè per a ells Crist no és Déu sinó el seu fill. Em sembla que hauria de ser
òbvia per a tot metodista la base wesleyana de la diaconia... Justament -per la manca evident d'obra social-
no només m'allunyo i sospito d'un evangelisme de megafonia, sinó que també veig entristit com s'apaivaga el
batec de l'església metodista hispanoamericana.

Quina eina d'utilitat de Déu per al món és avui l'església metodista 'del sud'? Falten sants a l'església metodista:
falten persones dedicades, apartades per Déu al ministeri del servei, per fer evangelització. Falten herois a les
seves  estructures,  que siguin  capaços  de  denúncia  profètica i   d'acció  transformadora.  Falten  respostes
metodistes  radicals  al  dolor  i  la  pobresa  humans,  tant  materials  com  espirituals.  Potser  falten  persones  i
respostes perquè des de les seves institucions eclesials s'ofega l'Esperit Sant. La por és el contrari de la fe. La por
a perdre és conservadorisme, però també és traïdoria (la por de Pere, la por de Judes...).  Un Metodisme
preocupat per les coses de Déu ha de deslligar-se de les estructures de poder i de lobbys, de les relacions
laborals per interès, de les dependències econòmiques que el segresten, sense por a perdre els patrimonis
material i polític que creu ha de mantenir... ni emprar el seu estatus de reconeixement interreligiós per obviar
la seva crisi. No acceptar el diagnòstic pot fer dir que el Metodisme és el Romanent...
Cal donar la volta al títol d'aquest escrit. La fi del Metodisme no ha de ser una pregunta sobre el seu final sinó
sobre el seu objectiu final, és a dir, sobre la seva fi  darrera. Quina és la fi  del Metodisme? Està disposat el
Metodisme a arriscar-ho tot pel Regne? O farà com el ric que va marxar entristit? El Metodisme no ha de
limitar-se a aspirar que els fills tornin a les esglésies per omplir-les. Tornant als seus orígens, el Metodisme pot fer
una catarsi tot cremant-se en el foc de la Caritat, que són les flames de l'Esperit, i tornar a ser Universal. Per fer-
ho cal renovar l'esperit en oració, els debats en grups de treball, els compromisos en comunitat eclesial, els
riscos en la confiança en Déu. Així podrem dir que Déu fa amb el Metodisme el que Ell vol fer.

* * * * * *

Enric Ainsa,Enric Ainsa,אחאאחא
Missioner de la CEC-Masvidal

(Buenos Aires - ARG)

Gràcies a tots els qui, coneixedors discrets d'ella, heu pregat per aquesta intenció:

En una odissea de més de dos mesos, a cavall entre Bolívia i l'Argentina, finalment us podem informar

amb  alegria  de  l'èxit  del  que  ha  estat  un  treball  de  rescat  i  protecció  d'una  família  víctima  de

l'antidemocràtic i corrupte sistema legal bolivià. Fa ben pocs dies que, juntament amb el nostre missioner

Enric, aterraven a l'aeroport d'El Prat, amb l'oportunitat d'encetar una nova vida en llibertat i justícia.

* * * * * *
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L'ESPERIT SANT ALETEJA SOBRE BIESCAS: DE 1591 A 2015

Antonio Pérez, l'antic secretari  de Felip II,  acusat de participar  en l'assassinat d'Escobedo, va fugir  al
novembre de 1591 de Saragossa cap al Bearn francès, emparat per senyors de la muntanya com Martín
de Lanuza, senyor de Biescas i famós contrabandista de bestiar. Pròdigament acollit en el seu exili per la
noblesa luterana, va començar a maquinar, amb Martín, la invasió del Regne d'Aragó. Els luterans o
gascons no passarien de Biescas, detinguts per les tropes de Felip II amb l'auxili de nombrosos senyors de
la muntanya. Així, el primer enfrontament de Martín de Lanuza, amb els seus dos-cents arcabussers, va
ser al castell de Santa Elena, enfront de don Francisco Abarca, senyor de Gavín. Per considerar que va
ser la Santa qui va deslliurar a la vall del "jou heretge", des de llavors, el set de febrer és festa religiosa a
Biescas i s'ha peregrinat a aquest santuari en acció de gràcies. Encara hi ha un barranc amb el nom de
"Os Luterianes" que assenyala el lloc exacte on va córrer la sang dels acorralats hugonots o luterans
francesos.

No obstant això, el passat Diumenge de Pentecosta, 24
de maig, va succeir un fet molt important. Després de
quatre-cents anys de cròniques i llegendes al respecte,
per  primera  vegada  en  la  història,  en  la  tradicional
Romeria  de  les  Creus,  que se  celebra  secularment  a
l'ermita  de  Santa  Elena  de  Biescas,  on  van  les  creus
processionals de les 34 parròquies de la Vall  de Tena,
Sobremonte, Tierra de Biescas i  part  de Sobrepuerto i
Serrablo,  acompanyades  pels  seus  feligresos  i  els  seus
corresponents  rectors,  hi  va  haver  una  participació
ecumènica, de l'església metodista del Buen Pastor de
Sabiñánigo, fruit de les bones relacions establertes entre
l'Arxiprestat  de  Biescas  i  l'Equip  Ecumènic  de  Sabiñá-
nigo. La proposta sorgí fa un any, en conversa de qui es-

criu això i per tant responsable d'organitzar i presidir la romeria, amb Daniel Vergara, pastor metodista a
Sabiñánigo. Tots dos van decidir fer les consultes oportunes i anar preparant aquesta participació des de
l'àmbit ecumènic. Destacada va ser la presència i participació a la missa de Pentecosta dels germans
de l'Església Metodista del  Buen Pastor,  al  costat  dels  fidels  i  rectors  de les 34 parròquies de la vall.
L'homilia va anar a càrrec del pastor metodista i la lectura de l'epístola de Sant Pau la va realitzar Erika,
membres  d'aquesta  comunitat.  El  Grup  Musical  Santa  Elena  de  Biescas,  va  oferir  els  seus  cants  als
presents  en la missa, entre els  cants, van interpretar  una peça creada especialment per  a aquesta
ocasió en què es citaven els diferents pobles representats a la missa, incloent l'Església del Buen Pastor de
Sabiñánigo.

Donem gràcies a Déu per permetre'ns gaudir  d'aquest  dia tan especial,  des d'un esperit  ecumènic,
desitjant que ens permeti seguir treballant en el testimoni, impulsats pel seu Esperit.

Seguim treballant en l'ecumenisme. El passat mes de gener vam realitzar la Pregària per la Unitat dels
Cristians a Biescas. La propera vegada, el 18 de gener, serà a Fiscal, ja a la vall del riu Ara, però molt a
prop d'aquí

Soli Deo Gloria.

* * * * * *

la nostra regla:
ora et serviora et servi

(prega i serveix)(prega i serveix)

Mossèn Ricardo Mur SauraMossèn Ricardo Mur Saura
Rector de Biescas
(Osca - ESP)
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