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Notícies
Disponible l’últim semestre d’El Cenacle:

Nou projecte de missions:

Ja teniu a la vostra disposició el segon semestre
de l’any 2022 de l’edició del devocionari ‘El
Cenacle’. Com us vam anunciar al darrer
butlletí, aquest és el darrer que s’edita en
llengua catalana.

La CEC-Masvidal ha arribat a un acord amb
l’AMI (Asociación de Mujeres para la
Integración) per desenvolupar un programa de
formació TIC (Tecnologia de la Informació i la
Comunicació) amb dones de la República
Dominicana.
L'AMI és una associació compromesa amb la
igualtat, la integració i el lideratge, ubicada a
Saragossa. Tenen col·laboradors a República
Dominicana, Mèxic i el Perú, i fan formacions i
networking virtuals per fomentar la integració i
la igualtat d’oportunitats.

Podeu gaudir d’aquesta eina d’espiritualitat, tot
adquirint-lo en la versió de paper a través de la
nostra botiga virtual:
El Cenacle - Juliol-Desembre'2022
Un devocionari per a cada dia, des de l’1 de
juliol fins al 31 de desembre d’enguany. Per
compartir, per dur de viatge, per regalar...

Aquest projecte, al qual la CEC-Masvidal
aportarà els continguts i els mitjans telemàtics,
té la intenció de fomentar l’empoderament, el
lideratge i la inserció laboral de dones
professionals en entorns culturalment adversos
per a elles.

Molt bon estiu!
Us desitgem que passeu un bon estiu i ens
atrevim a recordar-vos la importància de
mantenir durant els períodes vocacionals tant
les estones d’intimitat amb Déu a través de
l’oració, com la joiosa trobada dominical amb
altres congregacions diferents allà on siguin les
nostres respectives destinacions de lleure.

DIGNE DE COMPARTIR
Com a estudiant de secundària, estic acostumada a tornar a casa i escoltar la mateixa pregunta
dels pares: "Com ha anat el dia?" Normalment responc amb alguna cosa superficial com "normal" o
"bé". Acostumo a guardar-me els detalls perquè sento que no paga la pena compartir-los. Sovint
oblido que els pares no pregunten perquè vulguin escoltar una història apassionant. Més aviat,
pregunten perquè es preocupen per mi.
També percebo aquesta tendència en la meva vida de pregària. Sovint oblido explicar a Déu com
em va perquè sento que les meves lluites són insignificants en comparació amb les dificultats que
altres persones viuen arreu del món. Però quan faig això, ignoro el fet que Déu vol tenir una relació
amb mi. Déu vol saber què em provoca dolor o què em pesa al cor. Fins i tot Déu vol escoltar com
m'ha anat el dia.
1a Pe 5 ens anima a descarregar les nostres angoixes sobre Déu, perquè Déu ens estima i vol
escoltar els nostres pensaments i lluites personals. Això no vol dir que no haguem de pregar pel
món ni per la resta de persones; també estem cridats a estimar els altres i pregar per ells.

“Descarregueu damunt d'ell [Deu] totes les vostres
inquietuds, perquè ell es preocupa de vosaltres."
1a Pere 5:7 (BEC)

Benvolgut Déu, gràcies pel teu amor interminable. Ajuda'ns a confiar que vols escoltar els nostres
pensaments i inquietuds.

Sra. Olivia Orr (Arkansas, EUA)
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Ajuda’ns a ajudar :
https://paypal.me/cecmasvidal

