
Notícies  
Nou Catecisme de la Reforma: 

Ja teniu a la vostra 
disposició el 3r Cate-
cisme de la col·lec-
ció Catecismes de la 
Reforma: el 'Catecis-
me de Heidelberg'. 
Va ser publicat l'any 
1563 a Heidelberg, i 
és una de les 'Tres 
Formes de la Unitat', 
junta-ment amb la 
Confessió Belga (1561) 
i els Cànons de Dort 

(1618-1619). Es tracta d'un document confés-
sional per a l'ensenyament de la doctrina 
cristiana, de caire principalment calvinista. És el 
catecisme més estès de l'Església Reformada i 
es considera un dels catecismes més influents. El 
text va ser creat per iniciativa de Frederic III, de 
l'històric Electorat del Palatinat (actual 
Alemanya), i escrit per Zacharias Ursinus 
(alumne de Joan Calví) i Caspar Olevian 
(alumne de Felip Melanchton). El podeu 
adquirir a: 
elcenacle.org/editora/03-catecisme.html 

Aniversari de la CEC-Masvidal: 
El passat 18 de maig, la 
nostra comunitat va 
celebrar el 6è aniversari 
des de la seva fundació. 
Són ja, doncs, sis anys 
que el Senyor ens ha 
permès de poder tre-
ballar al seu servei de moltes maneres. Han 
estat moltes les oportunitats de donar testimoni 
de l'amor diví envers els més necessitats, i 
també han estat moltes les aportacions i 
implicacions personals de tota la gent que heu 
fet costat a la nostra comunitat durant els 

diversos projectes que hem anat realitzant al 
llarg de tot aquest temps. Felicitats a tothom! 

Regalem subscripcions digitals d'El Cenacle: 
Estem a les portes 
d'iniciar el segon 
semestre: és un bon 
moment per subs-
criure's a l'edició del 
devocionari 'El Ce-

nacle' en paper. Si ho feu, rebreu a casa el 
volum corresponent als mesos de juliol fins al 
desembre i, totalment de franc, us afegirem 
una subscripció digital (per al mòbil o l'ordi-
nador) perquè la pugueu regalar a aquella 
persona que sabeu que pot necessitar de la 
Paraula de Déu i de la seva reflexió. Regalar 'El 
Cenacle' és una gran manera d'evangelitzar el 
nostre entorn i fer arribar la millor esperança a 
aquells que ens envolten. 

Web: elcenacle.org/#subscripcions 

Política de 'cost 0' en la nostra administració: 

Des del primer dia que la CEC-Masvidal va 
iniciar el seu camí, els seus responsables van 
determinar que en cap cas el funcionament 
administratiu de l'entitat hauria de comportar 
despeses fixes sobre el pressupost creat a partir 
dels vostres donatius, perquè aquests havien 
d'anar directament als beneficiaris de l'obra. 
Ara només tenim els costos anyals del certificat 
digital obligatori (16,94 € / bianual), i els diversos 
dominis d'Internet (42,34 € / any); la resta de 
despeses de funcionament les assumeixen els 
membres més actius. El nostre banc Triodos ens 
imposa ara una quota de manteniment que 
representa 96 € / any: és per això que tancarem 
el compte i a partir de setembre només 
podrem rebre els vostres donatius al nostre 
compte de Paypal, a través del vostre compte 
Paypal o de la vostra targeta bancària. 
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UN FUTUR ESPERANÇAT 

(Llegiu Jeremies 29:1-13) 

Les Escriptures d'avui em va arribar en un moment en el que em sentia desesperada. Era molt 
pobre, el meu fill s'havia suïcidat i menys d'un any després el meu nét va morir de càncer. Em sentia 
com si tot el meu món s'hagués enfonsat. 

Al principi estava enfadada, enfadada amb Déu per haver-ho permès i enfadada amb el meu fill i 
la professió mèdica. A poc a poc em vaig adonar que a les bones persones els passen coses dolentes i 
que Déu no ens ha promès mai una vida sense dolor ni dificultats. El que Déu va prometre, però, va 
ser prou amor per eixugar-nos les llàgrimes i aferrar-se a nosaltres quan no tinguéssim el coratge de 
continuar. 

M'ha costat molt de temps i encara m'estic recuperant. Però una cosa que he après és que, malgrat 
totes les males circumstàncies, malgrat el sofriment, Déu és un bon Déu que entén el nostre dolor i 
que mai no ens deixarà ni ens abandonarà, fins i tot quan hom sent el contrari. Tot el que hem de fer 
és confiar en les promeses de Déu, cridar el nostre amorós Pare i perseverar. Quan ho fem, podem 
estar segurs que algun dia ens reunirem amb els nostres éssers estimats. Déu farà la resta. 

 

“Jo tinc present els meus designis a favor vostre –
diu el Senyor–, designis de pau i no pas de dissort, 
per donar-vos un futur ple d’esperança." 

Jeremies 29:11  (BEC) 

Pare de llum, preguem per tot aquell que ha perdut un ésser estimat. Porta'ls pau i consol. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sra. Amanda Thompson (Gauteng, Sud-àfrica) 
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Ajuda’ns a ajudar :  
 
https://paypal.me/cecmasvidal 
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