
Notícies  
Escola dominical a Guinea Equatorial: 
Hem finalitzat el suport econòmic d'un any, tal 
com estava previst, amb l'afermament de 
l'escola dominical en una església de la ciutat 
de Bata. Gràcies per les vostres aportacions 
que l'han fet possible. 

 

Tot i això, mantindrem contacte i seguiment a 
través dels responsables d'aquest ministeri. Ens 
omple d'alegria que a partir d'ara l'escola 
funcioni autònomament. 

 

Canvis a l'edició d'El Cenacle: 

A partir de l'any vinent, l'edició del devocionari 
cristià diari 'El Cenacle' passarà a publicar-se 
només en paper imprès, tot suprimint-se la 
versió digital. 

 

Us engresquem a planificar ja la vostra 
subscripció anyal a través de la nostra web: 
www.elcenacle.org. 

 

Inici del curs al SETEC-Masvidal: 
Ara és un bon moment per iniciar aquesta 
tardor un dels cursos gratuïts que el Seminari 
Ecumènic ofereix via online: 

• Curs de Teologia 
• Curs de Missions 
• Curs TIC per a ministeris 

Podeu fer la vostra inscripció a través de la 
web: http://setec.cecmasvidal.org. 
 

 
 

Advent: temps d'espera, temps d'esperança: 

Aviat entrarem en el Temps d'Advent i, per tant, 
en l'inici de l'any litúrgic. Un temps d'espera i 
també de conversió; unes festes -les de Nadal- 
que arrosseguen cap 
al món, el seu idola-
trat consumisme, i les 
relacions supèrflues 
de falsa concòrdia i 
familiaritat. 

Que l'Esperit Sant, 
ara més que mai en 
aquests temps d'in-
creença i autosufi-
ciència, ens doni la 
valentia de procla-
mar sense por el que 
realment és Nadal: l'Encarnació de Déu, 
l'esperança de la salvació assegurada pel Nen 
que neix. 
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'APARENÇA' VERSUS 'REALITAT' 

A l'institut superava el meu germà gran, el Vincent, en més de quinze quilos: jo treballava més 
sovint i podia aixecar molt més pes. Considerava que tot això era un avantatge. Una tarda vam 
decidir lluitar al pati. Malgrat la meva mida física, el to muscular i la confiança, el Vincent em va 
guanyar ràpidament tres vegades seguides. Després de la seva última victòria, va proclamar: 
"Aquesta és la diferència entre múscul d' 'aparença' i múscul 'real'. 

Recentment, vaig recordar les paraules del meu germà mentre reflexionava en un sermó sobre la 
fe genuïna: hi ha una fe que només és d' 'aparença'' i una fe 'real'. La fe real es basa en l'obediència a 
la Paraula de Déu. Una fe real es desenvolupa a través de les disciplines de l'estudi de les 
Escriptures, l'oració, l'adoració i el servei. 

La fe d'aparença pot quedar bé; però igual que els meus músculs d' 'aparença', és incapaç de 
suportar reptes ni de guanyar ni tan sols la victòria més petita a la vida. 

D'altra banda, la fe real es basa en el poder i les promeses de Déu i ens ajuda a estar dempeus 
quan arriben les inundacions, a aixecar càrregues, estendre esperances i moure muntanyes. 

 
 

“Així com el cos sense l'esperit és mort, també la 
fe sense les obres és morta.." 

Jaume 2:26  (BEC) 
 

Ajuda'ns, oh Déu, a tenir un fonament fort i una fe real. 

 
 

 
 
 
 

 

Sr. Cassius Rhue (Carolina del Sud, EUA) 
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Ajuda’ns a ajudar :  
 
https://paypal.me/cecmasvidal 
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