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Article I
Evangelitzar en una societat tolerant
La crida de Jesús a predicar l’evangeli a tota criatura continua vigent, encara
que les circumstàncies socioculturals han variat de forma substancial
amb el pas dels segles. En aquesta breu reflexió voldria respondre a la
pregunta de si es pot dur a terme la missió que Jesús va encomanar als
seus deixebles sense faltar al principi de tolerància que mantenim cap a
les idees, les religions, les persones...
Evangelitzar té a veure amb anunciar bones notícies, que pressuposa que
existeix una necessitat universal per a cada persona, un saber, un estat
de carència que requereix la salvació i que l’apòstol Pau va recollir en els
seus escrits: “estàveu sense Crist..., sense esperança i sense Déu en el
món”(Ef 2,12); “Tots van pecar, i estan destituïts de la glòria de Déu” (Rom
3.23). Segurament no hi havia hagut una societat més religiosa que la que
hi havia en temps de Jesús i, alhora, els seus dirigents estaven molt lluny
del Déu al que deien servir. Enmig d’aquesta societat religiosa, Jesús i els
apòstols van proclamar la bona notícia de salvació. Això ens fa adonar que
la religió no ha estat el camí idoni per trobar la salvació que l’evangeli ens
insta a proclamar.
És cert que les societats antigues es caracteritzaven per la intolerància,
per la imposició de les idees, per la exigència de subjectar-se a certes
creences, ritus i normes... La història està plena d’exemples d’aquesta
naturalesa i la por ha estat l’instrument que s’ha fet servir per estendre
els credos en massa ocasions. Així, qui no se sotmetia a la ideologia o
doctrina, era víctima de la marginació, la persecució, la tortura o la mort.
Les societats modernes no han escapat d’aquesta realitat; no obstant,
l’evangeli no té res a veure amb la imposició i la coacció.
Jesús va encomanar als seus deixebles la missió de fer deixebles a totes
les nacions (Mt 28.19) i els apòstols, quan es van presentar davant dels
ancians i escribes de Jerusalem, van dir: “I en cap altre no hi ha salvació;
perquè no hi ha cap altre nom sota el cel, donat als homes, en què poguem
ser salvats “(Ac 4.12). Estaven dirigint-se a jueus, coneixedors de la Torah,

especialistes de la religió i, no obstant, els parlaven d’exclusivitat en el
camí de salvació a través de Jesús de Natzaret.
Nosaltres vivim en ple segle XXI, en una societat tolerant i, seguint el
mandat de Jesús, transmetem als nostres ciutadans la bona notícia de
salvació. Llavors, ¿com podem parlar de tolerància si diem que només hi
ha salvació a través de Jesús de Natzaret i excloem les creences d’altres
confessions? Tornem als inicis del cristianisme per intentar donar resposta
a aquesta qüestió.
L’església primitiva, malgrat viure en una societat religiosa intolerant, va
entendre que el camí per arribar a Déu no era la religió d’Israel distorsionada
pels dirigents jueus; el camí era Jesús de Natzaret, el fill de Déu, que es va
humiliar per aclarir definitivament com és Déu (Jn 1.18); per això, Jesús es
va dedicar a proclamar un nou ordre, una nova societat, on tenien cabuda
tot tipus de persones, homes i dones, sota uns nous principis d’igualtat,
solidaritat, perdó, amor, justícia, misericòrdia... És el que el Nou Testament
anomena el Regne dels cels: “Penediu-vos, perquè el regne dels cels s’ha
acostat” (Mt 4,17).
Per entrar al Regne de Déu és necessari el nou naixement (Jn 3.3, ss.), que
té a veure amb la obra de l’Esperit de Déu en la persona que reconeix la
necessitat que té del Salvador; Al arribar a aquest punt, s’entén el requisit
del penediment i la conversió (reorientació de la voluntat humana cap a
Déu), tal com l’apòstol Pere anuncia el dia de Pentecosta: “Penediu-vos i
bategeu-vos cada un de vosaltres en el nom de Jesucrist per perdó dels
pecats... Penediu-vos i convertiu-vos, perquè siguin esborrats els vostres
pecats; perquè vinguin de la presència del Senyor temps de refrigeri “(Ac
2.38; 3.19). En aquests dos textos observem que l’efecte de la reparació
i la conversió és el perdó de pecats, tema clau en la religiositat d’Israel.
A partir d’aquí, s’accedeix a una nova vida, la de la Comunitat de seguidors
de Jesús, que intentarà fer visible el Regne de Déu i anunciar a tota criatura
el missatge de salvació a través de Jesús de Natzaret. Per això, els
apòstols van entendre la mort de Jesús no només com una conseqüència
lògica del seu missatge, que feia tremolar les institucions religioses, sinó

com el compliment de la llei de l’Antic Testament per a expiar el pecat
i així, acabar amb el ritual de sacrificis que havia imperat fins llavors i
que havia substituït a la misericòrdia, tema que ja va denunciar el profeta
Osees: “Misericòrdia vull i no sacrifici, i coneixement de Déu més que
holocaustos” (Os 6.6).
Així les coses, sembla que en una societat atea, agnòstica o religiosa, en
ple segle XXI, el missatge del Nou Testament segueix essent el mateix: 1)
penediment i conversió per gaudir de la salvació i la vida eterna a través
de la fe en Jesús de Natzaret (Jn 3.15-16, 36; 5.24), i 2) accés al Regne
del cel configurant una comunitat regida pels nous valors (Rm 14.17; Ga
5.19, ss.). Aquestes dues línies no es poden separar; és més, en el Nou
Testament s’arriben a identificar (Mt 4.17; 10.7; Mc 1.15; Ac 20.25, ss.)
perquè no es pot predicar l’evangeli de salvació (penediment, conversió)
sense accedir al Regne de Déu (la nova societat edificada sobre nous
valors); no es pot predicar el perdó dels pecats, si no es viu a la Comunitat
de deixebles l’experiència del perdó; no es pot anunciar la misericòrdia de
Déu per a la humanitat si no es practica la misericòrdia en la Comunitat
cristiana; no es pot proclamar l’amor de Déu si no es veu reflectit en
l’església de Jesucrist... Perquè l’església creixi és imprescindible que
s’anunciï l’evangeli de salvació i, alhora, visqui d’acord amb els valors
del Regne del cel en Comunitat. Sense aquests dos elements, l’església
fracassarà i, lluny de créixer, minvarà. Per això, no és només proclamar,
sinó viure; no és només viure, sinó proclamar.
La intolerància es demostra en el desig d’imposar les idees; però l’evangeli
no imposa, sinó que proposa; no obliga, sinó quq persuadeix; no exigeix,
sinó que fascina; no manipula, sinó que allibera. Per això, encara avui
és possible anunciar l’evangeli de salvació i accedir al Regne del cel i,
alhora, ser tolerant amb els nostres semblants. Però no ens confonguem,
la tolerància no és una actitud passiva, sinó activa; per això, l’Església, no
només està interessada en l’ànima humana i la salvació eterna, sinó en
la totalitat de la persona aquí i ara i, per això, lluita contra la injustícia, les
desigualtats, la pobresa, l’abús de poder, la violació dels drets humans..., i
ho fa des de la convicció que el Regne del cel s’ha apropat i la proclamació
de que la salvació s’opera, només, a través de Jesús de Natzaret.

Advent
L’ADVENT, forma una unitat amb el Nadal (naixement de Jesús) i l’Epifania
(es vincula actualment amb la festa de l’Adoració de Jesús pels Mags d’Orient).
El sentit de l’advent és animar els creients en l’espera del Senyor. 4 setmanes
de preparació. Les espelmes: És una tradició dels primers reformats alemanys:
Les espelmes es col•locaven en una corona (la Corona d’Advent). A cadascuna
d’aquestes quatre espelmes se li assigna una virtut que podem aprofitar per a
reflexionar sobre ella : la primera, la fe; la segona, l’esperança; la tercera, la pau
i, la quarta, l’amor, que ens aproparà a la celebració del Nadal.
Durant aquest temps els creients són exhortats a preparar-se dignament a
celebrar l’aniversari de la vinguda del Senyor al món com l’encarnació del Déu
d’amor i a estar preparats per a la segona vinguda.
CANTS DE GLÒRIA

HIMNARIO CASTELLANO

173 SANTA NIT

38 NOCHE DE PAZ

174 FIDELS ATANSEU-VOS

40 VENID FIELES TODOS

175 ACLARIDA, BENEÏDA

35 OH SANTISIMO

176 SONIN CANTS DE
FESTA

39 SUENEN DULCES HIMNOS

177 JOIA EN EL MÓN
178 GLÒRIA A DÉU EN LES
ALTURES

ALTRES

AL MUNDO PAZ
36 OID UN SON EN ALTA
ESFERA
VEDLE NACER

2 de desembre

9 de desembre

16 de desembre

23 de desembre

VIRTUT DE
L’ADVENT: LA
FE
REI DE REIS,
SENYOR DE
SENYORS
1aTim. 6:14-16

VIRTUT DE
L’ADVENT:
L’ESPERANÇA
PA DE VIDA
Joan 6: 35

VIRTUT DE
L’ADVENT:
LA PAU
AURORA DE
LLUM
Lluc 1:76-79

VIRTUT DE
L’ADVENT:
L’AMOR
L’ESTIMAT
Efesis 1:5-6

Centrada en ser
conscients en
qui hem confiat i
hem dipositat la
nostra fe.

Centrada en
les Sagrades
Escriptures
i en l’actitud
permanent
de conversió i
confiança.

Centrada en el
ministeri cristià
i preanuncia
l’alegria del
naixement de
Jesús.

Centrada en la
vinguda del Fill
de Déu al món,
el Nadal.

30 de desembre
DARRER
DIUMENGE
DE L’ANY:
ALFA I OMEGA
Apoc 22:13

Centrat en que
Déu és l’inici i la
fi de tot.

Activitats
Día 2, Evangelitació “Gràcia sobre Gràcia”, al C/Verdi, a les 18h, concert
de piano solidari de la pianista Yoko Suzuki. Cada assistent ha de portar
1 kg de menjar que es conservi.
Día 16, Dinar de Nadal d’Església i festa de l’Escola Dominical.
Días 24, Sopar de Nadal a les 20h.

Programes de TV

Néixer de Nou. TV3
Darrer diumenge de cada mes a partir de les 9.40
Buenas Noticias. TV2
Tots els diumenges a les 9.15h.

Aniversaris
Día 1, Paco España

Día 31, Sonia Rosas

Día 16, Luis Azuaga

Día 31, Montserrat Ribas

Día 23, Ireneu Sais
Día 30, Raquel Olba

Calendari

Desembre

2

9

16

23

30

No n’hi ha

No n’hi ha

No n’hi ha

No n’hi ha

No n’hi ha

Presidir

M. Sais

C. Curiel

N. Cortés

S. Vargas

JR .Esturo

Predicar

C. Curiel

S. Vargas

Fiesta de la
E.D.

JR Esturo

C. Curiel

Anuncis

J. Crespo

J. Crespo

J. Crespo

J. Crespo

J. Crespo

7

14

21

28

Principis de
Vida

Principis de
Vida

Principis de
Vida

Principis de
Vida

Estudio Bíblic

Oració

Sant Sopar
Passar els símbols:
Annamaría-Rafael
Elisa F.-Pedro V.
Copa:
César-Pepe
Temes d’oració
•

Els malalts: Matilde Gómez, Montserrat Ribas, Elvira Galarza,
Manuel Hernández, Eve (mare de Carlos), María Rived, Jordi
Cortés, Pilar Vicente, Pere Vargas, Carmen Lara, Manuel Aguilera,
Daniel Gassó, Montserrat Soler. Santiago Giordano, Margarita
Urrutia, Lluïsa Ventura, Paquita Cano

•

Residència d’ancians ‘BET-SAN’: Fernando Manobens.

•

Llar d’ancians ‘BETÀNIA’ de Santa Coloma: Eduard Urrutia.

•

L’Església de Terol.

•

El Consell Pastoral

Http://www.esglesia-gracia.org

