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A partir del proper mes de 
juny, tornarem a tenir pre-
sència directa en terra de 
missions, amb la meva anada 
a Guinea Equatorial. 

Estic molt joiós d’aquesta 
nova oportunitat que Déu em 
dóna per poder-lo servir amb 
el meu temps i les meves 
capacitats, en el treball directe 
de camp. 

Sens dubte, viatjo a una regió 
amb moltes dificultats i amb 
una manca de seguretat força 
important, però el darrer 
motiu d’aquest repte és i serà 
sempre consolador i més gran 
que les pors humanes que 
sembren dubtes en el meu cor. 

Prega per mi i perquè pugui 
ser de benedicció entre els qui 
m’acolliran durant aquesta 
estada. 

Enric Ainsa אחא 

 

Les nostres novetats  
Visita de missioners xilens  

A mitjans del mes de març 
vam tenir la benedicció de 
poder acollir una expedició de 
missioners xilens pertanyents a 
“ProVision.cl”, de camí a terres 
de Guinea Equatorial. L’estada 
va ser a la nostra casa d’espi-
ritualitat, l’Ahadia de Biescas, i 
hi va haver ocasió de poder 
establir diferents reunions i 
trobades amb membres de 
diverses comunitats eclesials 
de la zona. 
 

Així mateix, es van posar les 
bases perquè la CEC-
Masvidal pugui enviar al més 
aviat possible suport missio-
ner per treballar directa-
ment amb membres de 
l’ètnia Ndowé a Guinea. 

La visita va finalitzar amb 
l’acollida a Barcelona de la 
responsable del grup missio-
ner, per part de la nostra 
presidenta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pablo, Enric, Carla i Mª Soledad, durant la seva estada a l’Ahadia de 
Biescas (Osca - Espanya). 

Campanya contra el racisme 
Cap cristià pot ser racista ni xenòfob

El passat 21 de març va ser el 
dia Internacional contra el 
Racisme i la Xenofòbia, i des 
de la nostra comunitat s’en-
cetà una campanya de 
sensibilització sobre el nostre 
racisme subjacent. 

Es va crear un cartell, 
juntament amb el ‘Equipo 
Ecuménico de Sabiñánigo’ 
i la ‘Iglesia del Buen Pastor’, 
i es va difondre per les 
xarxes socials i amb penja-
des de pòsters al carrer.  
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Altres notícies 
 
Relacions externes 

Us hem d'informar que la 
missió a Guatemala no ha 
pogut materialitzar-se. 

Després d'un any i mig de 
col·laboració, el recorregut 
amb la ‘Iglesia Evangélica 
Metodista Unida’ (IEMU) ha 
finalitzat a causa de tres 
qüestions troncals, a saber: 1- 
la IEMU no té avui per avui un 
pla clar i definit de missions, 
més enllà del seu creixement 
local i de l'absorció de 
comunitats dissidents de la 

‘Iglesia Evangélica Española’ 
(IEE); 2- no hi ha hagut entre 
la IEMU i el nostre missioner 
un acord en els calendaris 
per al reconeixement minis-
terial d'aquest a l'hora de 
poder treballar plegats i sota 
l'aixopluc d'aquesta nova 
església metodista; i 3- per 
una incompatibilitat mani-
festa entre la CEC-Masvidal i 
la IEMU en qüestions de 
moral sexual, car la CEC-
Masvidal considera que cap 
fill de Déu no ha de ser 
apartat d'una vida eclesial 
absolutament plena per 
causa de la seva orientació i 
identitat de gènere. 

Pastoral i Evangelització 

El passat dia 17 de març es 
va realitzar el primer Estudi 
bíblic mensual que s’ha 
iniciat a l’Ahadia de Biescas. 
La trobada va comptar amb 
la presència de germans tant 
protestants com catòlics, 
esdevenint un estudi ecu-
mènic el contingut del qual 
va estar a càrrec del pastor 
Daniel Vergara i va versar 
sobre la recerca d’aquelles 
pistes que apareixen a l’Antic 
Testament en tant que 
revelació de la Segona Per-
sona de la Trinitat.  

ECUMENISME, ESPERANÇA I MADURESA A LA MISSIÓ DE L'ESGLÉSIA 

El passat dia 5 de març del corrent va tenir lloc a Roma una trobada entre el papa Francesc i el 
Rvdm. Justin Welby, arquebisbe de Canterbury: van mostrar, tot i els obstacles reals que existeixen 
entre l'Església Catòlica Romana i la Comunió Anglicana, la seva voluntat de seguir treballant junts 
en pro de la unitat dels cristians. 

Una notícia com aquesta per força ha d'omplir d'alegria els cors i les ments dels creients, sobretot si 
tenim en compte el gran escàndol històric que ha suposat la divisió del Cos de Crist -l'Església 
universal- en blocs, no ja diferents , sinó obertament hostils entre si en un bon nombre de casos. No 
és moment de llançar acusacions contra ningú, culpant a uns o a d’altres d'aquestes lamentables 
fragmentacions de la cristiandat, sinó de calibrar el moment històric que vivim, prenent consciència i 
contribuint, en la mesura del possible, a plasmar aquesta comunió que, se suposa, els seguidors de 
Jesús som cridats a ser de cor. 

Les paraules del Senyor recollides en l'Oració 
Sacerdotal de Joan 17, 20-21: ens marquen un 
rumb massa clar com per pretendre desenten-
dre's, o per pretextar diferències impossibles de 
superar, si és que realment han de ser superades. 
Qui ha dit que la plena comunió entre els 
seguidors de Jesús signifiqui uniformitat absoluta 
de pensament o de formes litúrgiques? O qui 
gosaria negar que les diferents tradicions 
eclesiàstiques enriqueixen l'elenc comú cristià? 

 
Opinions diferents?, sense cap dubte; punts de vista diversos?, certament; però un idèntic fonament, 
una mateixa i única fe. Caldria preguntar-se molt seriosament: si la Providència que va guiar la inspira- 



  

ció dels escrits neotestamentaris, no va voler mostrar un camí perquè l'Església, que al llarg dels 
segles futurs anava a desenvolupar tradicions variades, litúrgies diferents i sistemes de pensament 
teològic diferents, sabés mantenir la seva unitat enmig d'una gran i enriquidora diversitat. 

Sigui com sigui, després de vint llargs segles en què no han faltat agres disputes, injustos anatemes, 
inqualificables persecucions i guerres entre germans, són avui representants de les anomenades 
Esglésies històriques que, amb tota saviesa i autoritat, marquen la pauta i mostren un model de 
diàleg encaminat a la plena comunió entre els professos deixebles del Natzarè. 

Els qui seguim de prop el diàleg ecumènic i participem d'ell, contemplem els diferents 
esdeveniments amb esperança. Dificultats? Totes les que es puguin imaginar, internes i externes, 
pròpies i alienes. El més gran dels obstacles, de molt més pes que les diferències teològiques, 
litúrgiques o eclesiològiques, és l'esperit sectari, enemic de diàlegs i converses, que tem en realitat 
trobar-se amb l'altre i veure’s obligat a reconèixer que no és tan diferent com es creia. La plena comu- 

nió entre els cristians només es pot dur a terme quan hi ha una clara 
concepció del que és l'Església, a la llum del Nou Testament.  

El buf invisible de l'Esperit Sant ens porta a la comunió i a la unitat. 

A Déu sigui la glòria. 

 
 
 
 

Rev. Noel Antonio Diaz 
Prevere de Saragossa 
Delegat Episcopal de Mitjans de Comunicació 
Vice-delegat de Litúrgia 
Església Espanyola Reformada Episcopal (Comunió Anglicana) 

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 
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