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Notícies
Nova botiga virtual:
A la CEC-Masvidal
hem inaugurat la
nostra Botiga Virtual,
on trobareu tots els
productes editorials
cristians dels quals
fem difusió, així com
els cursos gratuïts de
formació. Enllaç:
shop.cecmasvidal.org
Visiteu-la i animeuvos a fer les vostres
compres virtuals de
llibres i formació!

Parada de llibres de Sant Jordi:
L'Ajuntament de Barcelona ha ajornat la Diada de
Sant Jordi per al 23 de juliol. Per tant, si Déu vol
tindrem la parada de llibres a l'estiu i esperem
trobar-vos-hi aleshores.

en el desenvolupament de les dones del camp a
la comuna d'Ait Saghrogen (Taza, Marroc). Necessitem suport econòmic per acabar d'enllestir la
feina. Ens podeu ajudar amb els vostres donatius:
paypal.me/cecmasvidal

Opinió personal:
Esclaus de la por:
Entenc perfectament que una societat rica,
consumista, egocèntrica i narcisista, consentida i
exigent, insolidària amb la pobresa que genera a
altres societats, eminentment atea i autosuficient,
exponent d'un racionalisme excloent, al cap i a la
fi filla del món, doni mostres de ciutadans sotmesos
al terror i proclius a l'agressivitat, que no entenen la
contingència humana ni la lleugeresa de la nostra
existència, a diferència de les societats no
occidentals acostumades a conviure amb la
malaltia i la mort.

Expedició al Marroc:
Com ja us vam anunciar, al juliol farem una
expedició al Marroc: serà entre els dies 21 i 25.
Encara sou a temps per apuntar-vos-hi i venir amb
nosaltres! Contacteu-nos a través de:
net.cecmasvidal.org o net@cecmasvidal.org

També entenc perfectament que les persones
beneïdes amb una fe profunda, tinguin la serenor,
la transcendència, l'acceptació i la llibertat dels fills
de Déu, i no els venci la por.

Al proper butlletí us presentarem un projecte que
estem treballant per dur-lo a la nostra visita, centrat

En fi... un bon temps perquè 'el romanent' doni
testimoni de la confiança que tot creient té
dipositada en Déu. Algunes cites bíbliques:
Mc 8:36 - 2 Co 10:3 - 1 Tm 6:7-8 - 1 Jn 5:4
Enric Ainsa – missioner.

DE LA PÈRDUA AL GUANY
Els dos últims anys han estat de tristesa i pèrdua per a la nostra família. El pare va morir, vaig
ingressar la mare en un centre d’assistència i vaig haver de buidar i vendre llur casa.
Asseguda al despatx del pare, vaig ordenar papers i vaig plorar per la seva fa temps precisa
cal·ligrafia, abans no esdevingués tan tremolosa. Em feia mal el cor en veure les decoracions
nadalenques que la mare havia creat amb tant d’amor. En qüestió de setmanes, tota una vida de
records s'havia empaquetat, emmagatzemat, compartit o venut.
Mentre caminava per la casa buida, la pèrdua em va inundar. Tot i això, d'aquelles habitacions
buides va sortir un dolç recordatori de la garantia de Jesús: "A la casa del meu Pare hi ha moltes
estances, si no fos així, ¿us hauria dit que vaig a preparar-vos-hi lloc?" (Jn 14:2). El pes del meu cor
va marxar mentre donava gràcies perquè la nostra llar celestial és eterna. Nosaltres i els nostres
éssers estimats ens en podem alegrar, bo i sabent que ja no hi haurà pèrdues, ni llàgrimes ni
separacions.

“[Déu] eixugarà tota llàgrima dels seus ulls, i la
mort ja no existirà; ni mai més hi haurà dol, ni
clams, ni penes, perquè les coses d'abans han
passat."

Apocalipsi 21:4 (BEC)

Pare celestial, gràcies pel teu consol en temps de tristesa. Ajuda'ns a recordar que has superat les
nostres pèrdues terrenals amb la teva provisió eternal.

Sandra Sullivan (Virgínia Occidental, EUA)
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