
Notícies  
Ja tenim els banys escolars enllestits: 
Durant el mes de setembre han finalitzat les 
obres de creació de tres banys en una escola 
de Xij Lemerug, de la Comuna Rural Ait 
Saghrogen (Taza – Marroc). Les fronteres 
segueixen tancades i els companys de DCPM 
ens han documentat l'obra enllestida. Podeu 
veure un parell de vídeos des d'aquests 
enllaços: Vídeo 1 i Vídeo 2. Gràcies per les 
vostres contribucions que ho han fet possible! 

Aprofitem l'avinentesa per informar-vos que el 
projecte per a les dones que us havíem 
anunciat, de moment resta aturat per qüestions 
tècniques i logístiques. 

Suport a l'evangelització a Guinea Equatorial: 

La CEC-Masvidal ha apadrinat per a aquest 
curs 2020-2021, un ministeri de formació 

cristiana a un grup infantil de Guinea 
Equatorial. Aquests nens i nenes reben el seu 
primer contacte amb l'Evangeli tres cops per 
setmana, i els donarem suport amb l'enviament 
de material digital i una aportació econòmica 
trimestral per a la compra de material físic. 
Teniu l'oportunitat d'ajudar, fent-nos arribar la 
vostra aportació a través de PayPal. 

Canvis a 'El Cenacle': 
A partir del mes de gener, l'edició del 
devocionari cristià diari 'El Cenacle' (la versió 
catalana de The Upper Room / El Aposento 
Alto) passarà a ser semestral en lloc de 
bimestral. Per tant, a partir de 2021, els 
subscriptors rebran dos volums l'any correspo-
nents a gener-juny i juliol-desembre. La versió 
digital, en aquest sentit, no presentarà canvis. 

Us animem a suscriure-us i donar suport en 
quant és de benedicció diària per a moltes 
ànimes. Més info a la web oficial. 

Traspàs de ministeri: 

 

Aquest mes d'octubre s'ha efectuat el traspàs 
del ministeri que fins ara desenvolupava la CEC-
Masvidal a Sabiñánigo (Osca – Espanya) sota el 
nom de 'Cristianos Monrepós', envers l'església 
anglicana. Les activitats socials pastorals i 
missioneres seguiran funcionant sota aquest 
nou aixoplug. A més, s'ha ampliat aquest mi-
nisteri amb l'obertura de la Parroquia de San 
Jorge per donar servei religiós a la comunitat.  
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https://drive.google.com/file/d/1Nu4Cd6uQ_ZtslTZzAWDYjgw3KikSJfKn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12E2thIFWHNvjnpds65zBj-q52ptjJelm/view?usp=sharing
https://paypal.me/cecmasvidal
http://elcenacle.org/


LES MANS I ELS PEUS DE DÉU 

Una imatge de Jesús rient, penjada en una paret del meu despatx. Quan un amic va veure la 
imatge de Jesús amb el cap enrere i la boca ben oberta, amb una rialla inapropiada, el meu amic va 
respondre amb tristesa: "No veig com Déu pot riure amb tants patiments al món". 

Vaig estar d'acord. Durant molts anys, la meva comunicació amb Déu incloïa els meus dubtes 
sobre qui era Déu. Un dia, mentre veia les notícies a la televisió, vaig veure una escena lamentable 
d'una dona que recollia un fill que moria de fam. Em vaig lamentar: "Déu, si ets un ésser amorós i 
compassiu, com pots permetre això?" De cop i volta, una imatge mental d'un Déu plorós que 
bressolava la mare i el fill, em va mirar i em va dir: "Si ets el meu deixeble, com pots permetre això?" 
La pregunta em va impactar durament. La meva indignació va esdevenir malestar. Ja no em podria 
agafar a les meves vanitoses acusacions envers Déu. En sóc responsable. 

Des d'aquell dia, he començat a pregar d'una manera nova. En comptes de queixar-me a Déu, ara 
cerco perspectiva per descobrir el meu paper davant del patiment. Aquella imatge de Jesús rient, no 
només es tractava d'humor sinó també d'alliberament i d'entendre el meu paper en el món de Déu. 

 
 

“Vés, i fes tu el mateix." 
Lluc 10:37  (BEC) 

 

Estimat Senyor, obre els nostres cors i les nostres ments en veure els qui pateixen. Dóna'ns el 
coratge i les eines que necessitem per respondre. 

 
 
 
 
 
 
 

Sr. Bill Roy (Florida, EUA) 
‘El Cenacle’ vol.86.4 – © 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) 

https://www.paypal.me/cecmasvidal
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