
Notícies  
Escola dominical a Guinea Equatorial: 
Seguim avançant en el funcionament de 
l'Escola Dominical de la ciutat de Bata, la qual 
la CEC-Masvidal està donant suport. Cada cop 
són més els nens que hi participen i el material 
del qual disposen per fer les activitats de 
catequesi. 

 

Del 100% dels diners recaptats per a aquesta 
obra, enviem una quarta part cada trimestre 
per tal de cobrir tot un any, alhora que 
verifiquem que fan ús dels materials didàctics 

que aportem i dels recursos materials que 
reben. 

Pou d'aigua potable al Marroc: 

La CEC-Masvidal ha gestionat amb l'Església 
Anglicana perquè aquesta dediqués la 
recaptació de l'ofrena del Nadal passat a la 
creació d'un pou d'aigua potable a la zona 
rural propera a Tahla, a través de l'entitat amb 
la que tenim conveni d'actuació: DCPM. S'ha 
assolit el 100% del finançament sol·licitat i 
durant el mes de març farem el lliurament dels 
diners als nostres socis sobre el terreny. 

Volem agrair profundament la generositat de la 
IERE (Iglesia Española Reformada Episcopal) pel 
seu suport a aquest projecte, i a tots els qui heu 
col·laborat directament amb nosaltres amb els 
vostres donatius. Tan bon punt s'executi l'obra, 
us anirem informant puntualment. 

 

Podeu accedir a la fitxa del projecte des 
d'aquest enllaç. 

Ben aviat... 
...us anunciarem la publicació del segon dels 
'Catecismes de la Reforma'. 
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https://drive.google.com/file/d/1dhPt0Rb-KOPsAMHyDSFKw4xuQIXAqdUw/view?usp=sharing


SER VALENTS 

Quan era adolescent, despertava la meva germana tots els diumenges al matí i li preguntava: 
"Vols venir amb mi a l'església?" Ella sempre deia que no, però un dia va dir que sí. Aleshores vaig 
començar a preguntar-li: "Vindries amb mi en un viatge de missions?" De nou, deia que no, fins que 
un dia va dir que sí. Mentre érem a Haití, el meu mentor -que sabia com havia desitjat que la meva 
germana formés part de l'església- em va donar una abraçada i em va dir: "Ho has fet." 

Però ja veieu, no he fet res; és Déu qui ho ha fet. Jo només era una veu per a Ell. Cada diumenge 
al matí quan demanava a la meva germana que vingués a l'església i ella s'hi negava, Déu estava 
una setmana més a prop de tenir una altra filla al regne, i somreia. Mentre el meu mentor em 
felicitava, em vaig adonar que Déu també m'estava agraint la confiança en els temps de Déu. Cada 
nou "no" per a mi pot ser un "no" menys per a Déu. Només he de confiar en els seus temps. 

No sempre rebem una resposta immediata de Déu, però és el nostre deure servir-lo i fer la seva 
voluntat fins i tot quan encara no puguem veure els seus plans o dons. Déu té una resposta; potser 
només necessitem donar més temps. 

 

“Si esperem allò que encara no veiem, ens cal 
constància per esperar." 

Romans 8:25  (BEC) 

 

Estimat Déu, proveeix-nos amb resistència per fer la teva voluntat, i paciència per esperar els teus 
temps. 

 
 
 
 
 
 
 

Sra. Rachel Turner (Texas, EUA) 
‘El Cenacle’ vol.86.6 – © 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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