
Notícies  
Aniversari: 

El passat 18 de maig, 
la CEC-Masvidal va 
celebrar els cinc 
anys que fa que va 
ser constituïda. De 
mica en mica, durant 
tot aquest quinquenni, 
Déu ha anat configu-
rant el nostre propi 
carisma i ens ha per-

mès poder treballar per al seu Regne. 

Us agraïm a tots i totes per haver estat al nostre 
costat amb l'oració, la feina i les aportacions 
econòmiques. Esperem que Déu ens permeti 
seguir endavant, si és el seu desig. 
 
Projecte de cooperació: 
Estem treballant amb diferents opcions per portar 
un projecte de desenvolupament a les dones del 
camp de la regió rural on treballem a través de 
DCPM, entre les quals destaquen: 

- Producció de cosmètica natural 
- Confecció d'artesania tèxtil i costura 

Us vam anunciar que ja tindríem configurat el 
projecte per publicar-lo en aquest butlletí, però per 
diversos motius no ha estat possible. Esperem tenir-
lo enllestit durant els mesos d'estiu. Si voleu 
participar-hi, contacteu-nos.  

Fira de Sant Jordi: 
Finalment, enguany 
no serem presents a 
la Fira de Sant Jordi -
ajornada per al dia 
23 de juliol- perquè 
l'Ajuntament de Bar-
celona ha limitat la 
presència al carrer 
exclusivament a les 
empreses que tenen 
com a activitat eco-
nòmica principal l'edició i venda de llibres, i les 
floristeries. 

Us convidem a ajudar-nos a superar aquest 
entrebanc, tot visitant la nostra botiga virtual i 
adquirint algun dels llibres que us oferim: 

http://shop.cecmasvidal.org  
També podeu accedir al nostre catàleg a través 
del WhatsApp: 

https://www.whatsapp.com/catalog/34644807348 
 
Expedició al Marroc: 
Malauradament, també han estat anul·lats per 
part de la companyia aèria els nostres bitllets 
per anar al Marroc a finals de juliol, i tenim 
incertesa sobre el tancament de fronteres. Per 
tant hem decidit ajornar la visita per a l'octubre, 
bo i esperant que la situació ho permeti. 
 
Novetats a la versió digital d'El Cenacle: 

A partir de les meditacions de 
juliol, els usuaris de la versió 
digital d'El Cenacle poden 
participar amb l'aportació de 
comentaris i compartir així allò 
que els hagi mogut espiritual-
ment del devocionari diari. 

Més info a http://elcenacle.org  
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MOLT ESTIMAT 

Fa gairebé set anys, el nostre primer nét, el Zachary, va néixer a l'altra banda del món. Va patir 
danys cerebrals en néixer i gairebé no podia respirar pel seu compte. Els pares del Zachary van 
passar tot el temps que van poder amb ell durant les seves dotze hores de vida, i tots vam quedar 
desolats quan va morir. 

Em vaig preguntar, què havia fet aquest nadó per merèixer tot aquest amor? Era bo o intel·ligent? 
Havia ajudat els altres? Però el Zachary no havia fet cap d'aquestes coses. Els pares del Zachary 
l'estimaven molt i sempre ho faran perquè era llur fill. Haurien mogut el cel i la terra per salvar-lo i 
mantenir-lo amb ells, si haguessin pogut. 

En aquells difícils dies, em vaig adonar que Déu m'estima no per tot el que he fet o puc fer, sinó 
només perquè sóc filla de Déu. Déu va moure el cel i la terra enviant Jesús perquè puguem estar 
amb Ell per sempre. 

Sempre he lluitat per creure en el meu cor que Déu m'estima. El Zachary em va ajudar a 
comprendre-ho. 

 

“En l'amor no hi ha lloc per al temor, al contrari, 
l'amor complet foragita la temença, perquè la por 
preveu un càstig, per tant, el qui té temença és que 
no ha madurat en l'amor. Nosaltres estimem 
perquè ell [Déu] ens ha estimat primer." 

1a Joan 4:18-19 (BEC) 

Estimat Déu, ajuda'ns a romandre en el teu amor i conèixer que no hem de guanyar-te. Gràcies 
per estimar-nos com a fills teus. 

 
 
 
 
 
 

Jenny Young (Gauteng, Sud-àfrica) 
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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 

(http://paypal.me/cecmasvidal) 

https://www.paypal.me/cecmasvidal
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