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Notícies
Nou Catecisme de la Reforma:

Evangelització infantil:

Ja teniu a la vostra
disposició el 'Catecisme de l'Església
de Ginebra', el segon títol de la collecció 'Catecismes
de la Reforma'. Va
ser escrit per J. Calví
l'any 1547 i consta
de 373 punts on el
reformador repassa
tota la doctrina cristiana, en format de
diàleg entre un mestre i un deixeble. El podeu
adquirir a:
elcenacle.org/editora/02-catecisme.html

Com sabeu, estem donant suport a una escola
dominical de la Ciutat de Bata, a Guinea
Equatorial, amb l'enviament de recursos
formatius i de material catequètic. Us volem
demanar que en aquests dies pregueu
especialment per aquest ministeri, perquè el
seu èxit fa que la responsable rebi pressions de
l'entorn des d'àmbits aliens al món de l'església.
Confiem en el poder de Déu per tenir cura de
la seva obra; és per això que us demanem les
vostres oracions. Aquesta foto és del dia 6
aquest mes d'abril.

Missions al Marroc:
L'Equip cristià amb el qual la CEC-Masvidal
col·labora sobre el terreny al Marroc, ja disposa
de l'import total sol·licitat per iniciar la construcció del pou d'aigua potable a Xij Lemerug.
Aquest mes ha començat el Ramadà i això farà
que l'inici de les obres s'endarrereixi una mica.
Us passem l'enllaç a l'àudio d'agraïment de la
responsable de l'equip a Fes:
-

Àudio en espanyol
Àudio en àrab

Edició del segon semestre d'El Cenacle:
Recordeu que l'edició en paper del devocionari 'El Cenacle' ara és semestral: aprofiteu de
començar el segon semestre de l'any amb ell a
les mans i tenir una eina de benedicció espiritual diària.

Web: elcenacle.org

Renovació de càrrecs a la CEC-Masvidal:
Us informem que el passat dia 27 de febrer, la
CEC-Masvidal va celebrar la seva Assemblea
General Ordinària anyal, que va incloure la
renovació bianual de càrrecs de la junta. La
que fins ara ha estat la nostra presidenta,
l'Alícia Pallàs, va renunciar a la reelecció per
qüestions de caire familiar. La CEC-Masvidal
agraeix moltíssim la seva contribució des de la
fundació de l'entitat i fins a la data, tot esperant
que es reincorpori novament a l'equip directiu
en un futur pròxim. Pel que fa a la resta de
càrrecs, resten així:
President: Enric Ainsa, antic tresorer;
Secretària: Aurembiaix Ainsa, antiga secretària;
Tresorera: Erika Aguerri.

FELIÇOS PER SEMPRE
Vaig sospirar quan vaig llegir una altra meditació on una vida estava en risc: la gent va pregar i la
vida es va restaurar miraculosament. Per descomptat, me n'alegro per ells, però em vaig preguntar:
on són les veus dels qui confien en Déu malgrat les pregàries sense resposta?
El meu marit i jo vam pregar pels nostres fills fins i tot abans que nasquessin. Els vam dedicar a
Déu, els vam portar a l'església, els vam ensenyar les Escriptures i ens vam sacrificar perquè
poguessin tenir educacions cristianes. La nostra família va servir Déu amb alegria. Però encara vam
patir.
El nostre fill gran es va ofegar quan era adolescent. Després de deu anys de matrimoni, el marit
de la nostra filla gran la va deixar. Al nostre fill petit se li va diagnosticar esquizofrènia. Han passat
tres anys des que la nostra filla ens va parlar.
La vida és dura. Els éssers estimats poden morir malgrat la nostra fe i pregàries. Ens podem
divorciar fins i tot quan confiem. Les malalties poden ser incurables o mortals. Podem pregar, viure
fidelment i confiar en Déu, però tanmateix ens enfrontem a tragèdies impensables.
Però, fins i tot sabent això, podem continuar pregant i vivint per Déu: creure que Déu és bo,
correcte i amorós, i que els camins de Déu són pau. Fins i tot quan les coses van malament, Déu
segueix al nostre costat en la lluita. I podem trobar alegria, bo i sabent que mai no estem sols.

“Tu ets bo i generós, instrueix-me en els teus
preceptes."

Salms 119:68 (BEC)

Estimat Déu, gràcies per la teva presència enmig nostre. Ajuda'ns a romandre fidels a Tu, sense
importar les nostres circumstàncies.

Sra. DeVonna R. Allison (Florida, EUA)
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Ajuda’ns a ajudar.
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