
Notícies  
Convivència juvenil interreligiosa: 
Durant la primera setmana de juliol, el nostre 
ministeri ‘Cristianos Monrepós’ va realitzar una 
convivència juvenil a l’Ahadia de Biescas en la 
qual van participar joves musulmans, ortodoxos 
i evangèlics. 

 

Vam poder gaudir de temps per fer excursions, 
esport i lleure, i també per treballar i reflexionar 
en diferents àrees de vida, així com temps de 
pregària compartida. La convivència va ser 
subvencionada al 100% per la CEC-Masvidal. 
 
Les vacances fan perdre donatius: 
 

Sovint passa que quan 
arriba l’estiu i sortim de 
vacances, centrem la 
nostra economia en 
gaudir d’un lleure me-
rescut però oblidem 
que els projectes se-

gueixen necessitant de les nostres aportacions. 
Us engresquem a ajudar-nos entre tots a 
completar l’import per a la construcció de 
banys i tanques en una escola del Marroc. 

Ara, els cursos són gratuïts: 
Hem decidit obrir i oferir totalment de franc els 
cursos que s’imparteixen en la modalitat online, 
a la plataforma del nostre seminari SETEC-
Masvidal. Tan sols cal que us doneu d’alta a la 
web i podreu accedir a tot els continguts: 

http://setecmasvidal.org 
 
Canvis de domini: 

Hem actualitzat l’allotjament on es trobaven les 
webs de l’Ahadia de Biescas i les hem traslladat 
a un nou subdomini a Internet. Us convidem a 
visitar-les: 

- http://ahadiadebiescas.cecmasvidal.org 
- http://ajadiadebiescas.cecmasvidal.org 

 
Literatura cristiana: 

Us recordem que ja disposem dels dos primers 
títols de la col·lecció ‘Clàssics de la Reforma’, 
on podreu trobar les fonts teològiques, 
espirituals i pastorals del protestantisme. 

- 10 sermons, de Martí Luter 
- Comentari a la 1a. Timoteu, de Joan Calví 

Aviat tindrem el tercer títol del reformador 
alemany Felip Melanchthon, i la seva apologia 
de la Confessió d’Augsburg. Podeu aconseguir-
los des de la web: 

http://editora.elcenacle.org/ 

Recull de reflexions a l’evangeli del diumenge: 

Hem fet un recull de les reflexions que durant els 
diumenges de tot un any s’han enviat per 
WhatsApp des del ministeri de ‘Cristianos 
Monrepós’, amb una breu reflexió sobre algun 
verset de l’Evangeli proposat pel Leccionari 
Comú per a cada diumenge. L’hem titulat 
‘Atravesando el Monrepós’, i el podeu baixar 
de franc en PDF (en espanyol), des d’aquest 
enllaç: 
cecmasvidal.org/llibres/atravesando_monrepos.pdf 
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EL PODER DE LA PREGÀRIA 

Vaig néixer en una família cristiana i assistíem a l'església tots els diumenges. Però quan els meus 
pares es van separar durant la meva adolescència, vaig passar per una crisi de fe. Durant molts anys 
em preguntava: "Existeix Déu? Per què Déu permet aquest patiment a la meva família?" Em vaig 
concentrar en els meus estudis, vaig continuar la meva educació i em vaig fer infermera. Més tard, 
vaig aconseguir una plaça en un hospital infantil. 

Vaig ser una de les infermeres convocades al servei d'urgències quan van portar una noia de 
dotze anys que es deia Alejandra. Estava patint un coma per una meningitis. L'altra infermera em va 
dir: "Estigues-te amb l'Alejandra. Vaig a controlar els altres pacients de la unitat". No sé el perquè, 
però vaig començar a pregar. Vaig pregar amb fe durant tota la nit, confiant que la nena no morís, 
que Déu intercediria. A les 5:45 del matí següent, just abans d'acabar el meu torn, l'Alejandra va 
obrir els ulls, em va agafar la mà i em va dir: "Beatriz". 

Després d'aquesta experiència, he mantingut la disciplina de l'oració perquè ara entenc que Déu 
està amb nosaltres en tot moment i en tota situació. Déu mai no ens abandona. 

 

“Tot allò que demaneu en oració, creieu que 
ja ho teniu concedit, i serà vostre." 

Marc 11:24 (BEC) 

 

Donador de totes les coses, tens plans per a cadascú de nosaltres. Saps quan la nostra fe és 
vulnerable, i respons renovant-nos la nostra esperança. Et donem gràcies en el nom de Jesús. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beatriz Nasso (L’Uruguai) 
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Ajuda’ns a ajudar. 
Triodos Bank NV S.E. 
Titular: Comunitat Ecumènica Cristiana Jaume Masvidal 
IBAN: ES63 1491 0001 21 3000089467 

(clica sobre el logo)  

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=UD64H9WNC6NBL
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