
Notícies  
En Pere Casaldàliga, ja a la Casa Pairal: 

El passat 8 d'agost, 
en Pere Casaldàliga 
i Pla, bisbe de l'esglé-
sia romana, nascut 
a Balsareny (Cata-
lunya), missioner cla-
retià a São Félix do 
Araguaia, al Mato 
Grosso (Brasil), pro-
fundament vinculat 
a la Teologia de 
l'Alliberament i de-
fensor dels pobres i 

els indígenes, morí als 92 anys a Batatais (Brasil). 
Va lluitar fermament per reformar la seva 
església i atansar-la a les arrels de l'Evangeli, i 
va ser un ecumenista convençut que va cercar 
àrees de trobada i germanor entre cristians 
d'altres denominacions. La seva espiritualitat i 
les seves 'causes' han estat inspiració per a la 
nostra comunitat, la CEC-Masvidal. 

Testimoni directe del martiri de companys seus 
de ministeri, i amb diversos intents d'assassinat 
envers la seva persona pel seu compromís pel 
més feble, sempre va posar la seva vida a 
disposició de la voluntat de Déu i de la Bona 
Notícia. Descansi en pau; visqui en la Pau. 
 
Expedició al Marroc: 

 
La incertesa sobre l'obertura de fronteres fa que 
a hores d'ara encara no sapiguem si podrem 

realitzar l'expedició al Marroc durant el mes 
d'octubre, per visitar i documentar la creació 
dels banys d'una escola rural. Posem-ho, com 
tot, a les mans de Déu. 
 
Novetat editorial: 
A partir del mes de setembre, la nostra editorial 
publicarà el primer volum del que serà una 
col·lecció d'un total de sis breus catecismes 
històrics de la Reforma dels segles XVI i XVII. Els 
títols, en llengua catalana, seran els següents: 

• Catecisme Menor de Luter (1529) 

• Catecisme de Ginebra (1560) 

• Catecisme d'Heidelberg (1563) 

• Cànons de Dort (1618) 

• Catecisme Menor de Westminster (1646) 

• Catecisme Baptista (1693) 

 
Tant l'edició multiplataforma del devocionari 'El 
Cenacle', la col·lecció de llibres de 'Clàssics de 
la Reforma', com ara aquesta col·lecció de 
'Catecismes de la Reforma', tot plegat forma 
part d'un esforç de creació humil i progressiva 
d'un fons literari protestant, i omplir així el que 
creiem que és un buit d'aquesta temàtica en 
llengua catalana, per causes històriques. 
Aquesta nova col·lecció l'anireu trobant a: 
http://editora.elcenacle.org/ 

BUTLLETÍ CEC-MASVIDAL 
idioma: català juliol - agost 2020 núm. 33/ 082020 

 

http://elcenacle.org/
http://elcenacle.org/
http://editora.elcenacle.org/
http://editora.elcenacle.org/
http://editora.elcenacle.org/


UN ACTE DE COMPASSIÓ 

Fa disset anys, el meu fill va ser condemnat a cadena perpètua. Va ser un moment ple de dol per 
moltes raons i per a tanta gent. Quan la sala es va buidar després de la sentència, un home es va 
apropar a mi. El vaig reconèixer com el qui portava la seva Bíblia al jutjat cada dia: el pare de la 
víctima. Dempeus i tranquil·la, mirant-li el rostre i sense saber què esperar d'ell, em va sorprendre 
quan de sobte em va dir: "Ho sento, per la seva pèrdua". Enmig de l'esdeveniment més devastador 
de la meva vida, Déu havia situat davant meu aquell home amable, de dol per ell mateix, per 
expressar la seva compassió i la seva aflicció. 

Aquest home m'havia mostrat l'acte més amable de compassió cristiana que he presenciat mai. En 
un breu moment, a través d'ell, Déu em va treure el dolor i em va mostrar una imatge de la 
compassió i l'amor d'un veritable seguidor del nostre Salvador Jesucrist. 

 
 

“Sigueu humils i considereu els altres superiors a 
vosaltres mateixos. Que ningú no miri solament 
pels propis interessos, sinó que cadascú també 
miri pels dels altres." 

Filipencs 2:3-4  (BEC) 

 

Déu compassiu, gràcies per la gent que mostra als altres les teves benediccions, misericòrdia i 
gràcia. 

 
 
 
 
 
 
 

Sra. Lisa Scallio (Maryland, EUA) 
‘El Cenacle’ vol.86.3 – © The Upper Room 

 

 

 

 

 

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) 
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