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Notícies
Guinea Equatorial: La CEC-Masvidal ha decidit
batejar el menjador social que tot just vam
iniciar fa vuit mesos a la ciutat de Bata, amb el
nom de ‘Menjador Social Terribas-Roura’. En
aquest butlletí us oferim una pàgina especial
amb les fotografies rebudes durant aquests
darrers dos mesos. Gràcies de nou a tots i totes!
Devocionari ‘El Cenacle’: Ja teniu disponible
l’App al PlayStore de Google, per poder
accedir al Devocionari Cristià Diari ‘El Cenacle’.
Si voleu fer un tast, podeu baixar-vos tres
meditacions gravades en MP3, de només dos
minuts de durada, del mes d’abril de l’any
vinent:
1- 03/04/2019: enllaç
2- 23/04/2019: enllaç
3- 30/04/2019: enllaç
Paga la pena de sentir-les!!!

Cristianos Monrepós: El centre d’atenció
social, pastoral i missionera que hem iniciat a
Sabiñánigo (Osca) ja ha començat a donar
serveis. Durant aquests dos mesos hem pogut
ajudar amb cistelles setmanals de la compra,
classes de repàs infantil i d’espanyol a
estrangers, distribució de roba i trobada
d’habitatge a desplaçats. A partir del setembre
preveiem un augment important de l’activitat.
Us engresquem que ens ajudeu sufragant
tiquets de compra de supermercat (10-20-30 €).
Togo: Hem rebut una petició d’ajut de Togo
(República Togolesa) que us fem arribar. El
missioner Koffi Luther ens indica que tenen un
camp de treball i d’oració des d’on afronten
nombrosos reptes i projectes, especialment
en l’àmbit dels habitatges d’acollida. És per
això que demanen qualsevol tipus de
col·laboració, no només econòmica: si ets
arquitecte/a i pots ajudar telemàticament al
projecte, també serà quelcom de molta
benedicció. Us podeu comunicar amb la
CEC-Masvidal i us posarem en contacte.
Podeu visitar la web de la missió a:
http://missionlumiereaumonde.simplesite.com
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UN COMPANY ESPECIAL A LA MISSIÓ
El darrer cop que vaig participar en un viatge missioner va ser l'any 2014 quan vaig tenir l'oportunitat de
viatjar amb un grup de germans i germanes a Guatemala. En aquest viatge vam ajudar a instal·lar unes
estufes especials que funcionen amb llenya. Instal·làrem les estufes en diverses cases en poblats molt
pobres. Amb les noves estufes les persones podien gaudir d'un ús eficient de la llenya i amb menys
contaminació de fum dins de les cases. La meva tasca principal era traduir de l'anglès a l'espanyol i
assegurar-me que les persones a les llars comprenguessin la forma correcta d'utilitzar les estufes i de
cuidar-les. A més, vaig aprendre també a instal·lar les estufes i vaig ajudar a l'equip en aquesta tasca.
Juntament amb l'equip d'instal·lació, de la Bíblia i -per descomptat- de nostre Senyor Jesucrist, portàrem
un company molt especial en la missió. Aquest company és El Aposento Alto (El Cenacle).
El Aposento Alto és una guia de meditacions diàries que actualment es publica en trenta-quatre idiomes
en més de cent països. Cada dos mesos es publica la guia i es distribueix a la majoria dels països de parla
hispana.
El seu contingut diari inclou un títol, una lectura bíblica suggerida, un verset clau, una reflexió en forma
de testimoni seguida d'una oració, un motiu d'oració i un pensament per al dia. Aquests elements
combinats i integrats d'una manera especial i l'estil senzill que convida a la reflexió, fan d'El Aposento Alto
un instrument molt efectiu per complementar la tasca missionera i per compartir la paraula de Déu.
Cada matí abans de sortir a la tasca d'instal·lar les estufes, l'equip missioner ens reuníem per tenir un
moment devocionari utilitzant la meditació d’El Aposento Alto per a aquell dia. Llegíem la meditació,
cantàvem lloances al nostre Déu, pregàvem pel motiu d'oració especial de la meditació i per la tasca del
dia que ens esperava. Però no només utilitzàvem El Aposento Alto per a l'enriquiment i l’enfortiment
espiritual de l'equip missioner, sinó que compartíem part de la reflexió a cada casa on instal·làvem les
estufes. També li deixàvem un exemplar de la revista a cada casa perquè continuessin amb la pràctica
devocionària diària en el si de la llar. En diverses ocasions vam veure córrer les llàgrimes per les galtes
d'algunes persones que després ens van expressar que van sentir com si la meditació hagués estat escrita
especialment per a elles. L'experiència de poder compartir la meditació del dia en una casa molt humil,
moltes vegades amb el pis de terra, teulades trencades, pudor de fum a causa de la foguera per cuinar,
em va impactar molt. La lectura de la meditació dins d'aquest context cobrava noves dimensions i un
realisme especial. Sentia que el regne de Déu es feia una realitat entre nosaltres. Sentia tocar un tros del
cel i valorava més el que posseeixo comparat amb la pobresa econòmica en què vivia la majoria de les
persones en aquella comunitat. Pobresa econòmica però no necessàriament pobresa espiritual. Vaig
recordar diverses vegades les paraules en Proverbis 14:21, « Qui menysprea els altres peca; feliç aquell
qui es compadeix dels pobres!» (BEC). Vam ser feliços de poder compartir amb el nostre proïsme no
només una ajuda material, sinó el pa espiritual a través de la reflexió d’ El Aposento Alto. Estic segur que
els nostres germans a Guatemala van ser molt beneïts pels testimonis i les històries de fe compartits a
través de les pàgines d'El Aposento Alto.
No sé quan serà la propera oportunitat de treballar en un viatge missioner
però sí que estic segur que no he d'anar molt lluny per participar en una
obra missionera, ja que els camps al nostre voltant estan preparats per a la
sega. Només he de recordar que a més de la presència del nostre Senyor
Jesucrist i de la seva Paraula, he de portar amb mi l’El Aposento Alto com a
company especial en la missió.
Jorge Berríos.
Director de Relacions Internacionals - Sud d’Amèrica (Editor Gerent ‘El Aposento Alto’)
Upper Room Ministries – Buenos Aires (ARG) – Nashville (EUA) – San Juan (PR)

