
TEMPS DE 
QUARESMA 

• • • 

Al març iniciem de nou la 
Quaresma, un temps de 
conversió. 

Moltes vegades, per no 
enterbolir un missatge clar 
d’alegria i de celebració que  –
sens cap mena de dubte– la fe 
ha de representar en la nostra 
vida, amaguem la Creu. 

Si algun sentit té la nostra fe 
és que es basa en la persona 
de Jesucrist com a Encarnació 
de Déu. I aquest Déu Encarnat 
assumí en primera persona el 
dolor i el patiment humans. 
Pau ja ens deia que “nosaltres 
prediquem el Crist crucificat, 
escàndol per als jueus i absurd 
per als gentils” (1C 1, 23). 

Sabem que el final de la 
Quaresma és la victòria sobre 
la mort i el pecat: la 
resurrecció i la vida eterna. 
No hem de perdre de vista 
aquest objectiu. Però no hem 
d’oblidar la comprensió del 
camí. 

Us recomanem la lectura d’un 
llibre per a aquest temps 
litúrgic: ‘El Déu Crucificat’, de 
Jürgen Moltmann. 

 

Exploració de destinacions  
Comunicació establerta amb tres països diferents  

Tot s’està perfilant perquè, en 
col·laboració amb la Iglesia 
Evangélica Metodista Unida 
(IEMU), es faci un viatge de 
prospecció a Guatemala, de 
dos o tres de mesos entre els 
propers agost i octubre, per 
valorar la creació d’un centre 
d’estudis teològics adreçat a 
membres destacats d’esglésies. 

També s’està perfilant una 
altra prospecció a Guinea 
Equatorial, entre els mesos de 
juny i juliol, adreçada a donar 
 

suport educatiu a escoles 
infantils. 

Així mateix, estem establint 
contactes amb l’Índia, pen-
dent de trobades amb insti-
tucions que hi treballen, so-
bretot en l’entorn de l’hos-
pital ‘Teresa de Calcuta’. 

En tots els casos, l’activitat 
social estarà acompanyada 
d’una tasca d’evangelitza-
ció i plantació de comuni-
tats eclesials. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Enric Ainsa, missioner de la CEC-Masvidal, amb Guillem Correa, bisbe 
de la IEMU, en el Seminari Ministerial John Wesley (Barcelona). 

Programa de desenvolupament social 
Projecte de suport a l’activitat emprenedora

La nostra comunitat s’ha 
incorporat com a actor des-
tacat en el treball d’un pro-
grama de desenvolupament 
social en l’àrea de la frontera 

xileno-boliviana. El projecte 
cercarà com donar eines 
de creixement a la zona, 
que previnguin la pobresa. 
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Reflexions íntimes 
 
M’he adonat que molt sovint 
penso o faig comentaris 
relatius a una mateixa cosa, 
temes que no acabo de 
resoldre. 

 

Per altra part, veig que no 
“avanço”, que no acabo de 
treure partit de la meva vida, 
que no sóc prou productiva, 
en mi mateixa i en tot el que 
m’envolta. 

Ahir, vaig veure un vídeo, un 
fet real, d’una nena de divuit 
mesos. La criatura va veure 
un aparell de mesurar la 
tensió arterial en un seient, el 
va agafar, va connectar el 
braçal a l’aparell, se’l posà al 
braç, i va polsar el botó per 
posar-lo en marxa. No va 
prémer prou el botó i l’apa-
rell no va respondre, llavors 

ho va tornar a intentar. 
Aquest fet em va remoure la 
consciència; em va fer 
adonar de que jo no poso el 
nivell d’atenció ni la persis-
tència en l’obtenció d’un 
resultat com ella va fer. Jo 
estic molt dispersa, i per això 
els resultats són minsos. 

Analitzant amb més detall el 
motiu del meu  fracàs, penso 
que les causes deuen ser 
múltiples: manca de con-
centració, manca d’interès 
per aquella cosa que estic 
duent a terme, rutines esta-
blertes (hàbits adquirits al 
llarg de la vida, vull dir), poca 
definició de l’objectiu a asso-
lir… 

Així que, si vull obtenir millors 
“resultats” de la meva exis-
tència, com és : millorar la 
salut física, la salut mental, 
l’Espiritual, la comprensió de 
l’altre, viure la vida amb 
alegria i compartir-la amb la 
societat i món en general, he 
de veure en què estic equi-
vocada i modificar els errors 
que fins ara han estat motiu 
de distorsió. 

 

També penso que si m’ajudo 
amb lectures de tipus religiós, 
psicològic, filosòfic, també 
en l’observació de la natura, 
participació en xerrades, fò-
rums formatius, etc..., com-
partint-ho amb amics i com-
panys que estiguin més o 
menys interessats en aquesta 
forma de vida, pot aportar 
“claror” als objectius desitjats. 

I mirant-ho des d’una altra 
banda, des de la FE, crec 
que si “ Déu” és Déu (Infinit, 
Poderós, Savi, Amor, que ho 
abasta tot), la Seva Llum 
m’acompanya sempre i no-
més em cal buscar aquesta 
Llum per saber cap on m’he 
de dirigir. 

GRÀCIES DÉU MEU PER TAN-
TES MERAVELLES, i perdona’m 
per no Ser-te més Fidel. 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Teresa Bordalba 
Infermera cooperant a l’Índia 
durant més de 20 anys. 

A la CEC-Masvidal estem treballant 
per poder desenvolupar projectes en terra de missions, 

amb l’enviament de recursos humans a països empobrits 
per fer un servei directe als més necessitats. 

 

Aquest esforç no es perd pel camí: 
el missioner que es trasllada a un país de missions 

aporta recursos espirituals, intel·lectuals, tècnics i tecnològics 
i ho fa en condicions de dificultat i de gran incomoditat. 

 

Si creus que el teu cor et demana fer missió 
 potser estàs en condicions d’aportar recursos econòmics i materials 

per fer-ho possible. 

contacta’ns a cecmasvidal@terra.com · visita’ns a: cecmasvidal.org 
 

mailto:cecmasvidal@terra.com
http://cecmasvidal.org/

	Exploració de destinacions
	Programa de desenvolupament social
	TEMPS DE QUARESMA
	Reflexions íntimes

