
Notícies  
Assemblea General Ordinària: 
El passat dia 5 de març la CEC-Masvidal va 
celebrar la seva 8a Assemblea General 
Ordinària anyal a la seu de l’entitat, presencial-
ment i combinada amb connexions per vídeo-
conferència. La trobada va ser especialment 
important per definir estratègies d’acció davant 
la situació de limitació de la mobilitat i d’acció 
que la pandèmia ha provocat. Esperem 
recuperar la normalitat durant l’any en curs. 

 
Fi d’El Cenacle: 
La CEC-Masvidal ha pres la decisió, juntament 
amb els productors de ‘The Upper Room’ a 
Nashville (EUA), de suspendre l’edició catalana 
d’aquest devocionari cristià diari a partir de l’1 
de gener de 2023, a causa de la manca de 
resposta massiva per part del món protestant 
de parla catalana davant d’aquest valuós 
recurs espiritual. 

 

Per tant, l’edició semestral que correspon als 
mesos de juliol a desembre de 2022 serà la 
darrera que emetrà la nostra entitat i que es 
publicarà el proper mes de juny. Tanmateix, 
fem una crida a qualsevol persona o entitat 
que estigui disposada a continuar la presència 
d’El Cenacle a partir de l’any 2023. Podeu 
contactar al correu redaccio@elcenacle.org. 

En tot cas, mantindrem l’editorial de llibres de la 
Reforma perquè creiem que hem de continuar 
aportant aquest llegat a la llengua catalana.  

Procés d’incorporació del nostre missioner: 

Amb l’ordenació 
de prevere de 
l’Enric Ainsa el 
passat dia 13 de 
març a la Cate-
dral del Redemp-
tor de Madrid, el 
nostre missioner 
ha finalitzat el seu 
procés personal 
d’incorporació a 
la IERE (Església 
Espanyola Refor-
mada Episcopal - 
Comunió Angli-
cana). 

Aquest procés es va encetar ara fa dos anys i 
ha anat en paral·lel amb la creació i 
creixement de la Parròquia de Sant Jordi a la 
població de Sabiñánigo (Osca). Tanmateix, el 
nostre missioner segueix com a president de la 
nostra entitat ecumènica, ampliant així el 
ventall de denominacions eclesials dels 
membres de la CEC-Masvidal. 
 
Butlletí trimestral: 
A partir d’enguany, la publicació del nostre 
butlletí passarà a ser trimestral en lloc de 
bimestral. Per tant, us el farem arribar a finals 
dels mesos de març, juny, setembre i desembre. 

El motiu principal és la reducció de notícies 
provocada per la situació pandèmica que hem 
patit tos plegats. 
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BOSSES DE PA DE PLÀSTIC 

Un matí nevat i humit, la meva germana i jo buscàvem a la cuina bosses de pa rebutjades. 
Després de la mort recent dels nostres pares, no ens podíem permetre un calçat de qualitat. En lloc 
d’això, utilitzàvem bosses de pa per tapar-nos els mitjons perquè els peus i els turmells quedessin 
secs durant la llarga caminada cap a l’escola. En arribar a l’escola, vaig anar immediatament al 
lavabo i em vaig amagar en una taquilla. Farcit de vergonya, em vaig treure les bosses de pa perquè 
ningú les veiés i es burlessin de mi o m'intimidessin. Vaig pensar que no era més que un orfe inútil. 
Sóc escombraries, igual que aquestes bosses de pa. 

Des de llavors, el verset d’avui m’ha ensenyat que no sóc inútil. Més aviat, sóc més gran del que 
mai podria imaginar per la gràcia il·limitada de Déu. M’han cridat i escollit per ser ambaixador i 
administrador, i per donar glòria a Déu (vegeu 2 Co 5:17-21). 

De vegades ens podem sentir inferiors o inútils, però Déu ens recorda a través de les Escriptures 
que som poderosos i de gran valor per a Déu. No estem destinats a ser descartats com a 
escombraries. Som fills i filles del Déu Totpoderós. Quin regal i honor més increïble! 

 

“Mireu quina prova d'amor tan gran ens ha donat 
el Pare: que siguem declarats fills de Déu. I ben 
cert que ho som! Per això el món no ens reconeix, 
perquè no l'ha reconegut a ell." 

1a Joan 3:1 (BEC) 
 

Pare 'Abba', quan ens sentim inferiors i inútils, si us plau, inculca als nostres cors l’immens valor i 
l’amor que ens dónes. 

 
 

 
 
 
 

Sr. Jim Good (Ohio, EUA) 
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Ajuda’ns a ajudar :  
 
https://paypal.me/cecmasvidal 
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