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#Església protestant BETEL+SANT PAU
(una església metodista i presbiteriana)

Per conèixer profundament la nostra església és necessari participar de la seva 
vida i la seva esperança.  Però  pensant amb tú, que ens visites per primera 
vegada, voldria explicar-te amb quatre  pinzellades, algunes característiques 
de la nostra comunitat que configuren  la seva identitat. Espero que siguin unes 
breus paraules però suficients perquè coneixis la nostra manera de viure la 
gràcia  de ser comunitat.

Ignacio Simal Camps, pastor

#identitat

Som una església de tradició presbiteriana i metodista, fundada el 1868, 
conformada per una comunitat de persones que han trobat en l’Evangeli 
de Jesús de Nazaret el sentit i l’horitzó de la seva existència. A la nostra 
comunitat es conjumina l’antic amb  el nou. Ens arrelem a les tradicions 
històriques de la Reforma en un continu diàleg amb la societat contemporània. 
Entenem que l’Església  ha de caminar en contínua reforma, il·luminada per 
la gracia de Déu i l’Evangeli que Jesús de Nazaret, nostre Senyor, Salvador i 
Mestre  va proclamar. 

Som una comunitat membre de l’Església Evangèlica de Catalunya - 
Iglesia Evangélica Española. Com a tal som part, entre d’altres institucions, 
de la Comunió Mundial d’Esglésies Reformades, del Consell Mundial Metodista 
y del Consell Mundial d’Esglésies.
 
Som una església ecumènica, de comunió oberta i que no fa cap tipus 
de discriminació́ entre els essers humans. Som una comunitat que dóna 
la benvinguda a totes les persones, sense excloure per causa del seu sexe, 
gènere, orientació sexual, raça, origen ètnic o situació econòmica. Totes les 
persones som benvingudes a la nostra comunitat! El nostre  objectiu és buscar 
el  nou món de Déu (Regne de Déu) i la justícia que l’acompanya.

#Els nostres centres d’interès

Escriptures

La Paraula de Déu surt al nostre encontre mitjançant les Escriptures,. Per 
això establim espais de diàleg-estudi a l’entorn d’ella. Les Escriptures són la 
nostra brúixola.

Comunitat

Som comunitat! Per tant creiem que la comunió fraternal, l’acompanyament i 
l’orientació pastoral dels uns cap als altres, és essencial en la fe cristiana.

Celebració

La gràcia de Déu ens ha abastat, i la celebrem mitjançant els sagraments 
(Baptisme i Sant Sopar), en les nostres trobades comunitàries amb la lloan-
ça i la pregaria.

Diversitat

Volem, a la manera de Jesús, viure la inclusivitat en la vida de la nostra co-
munitat de fe. Considerem que la diversitat és un valor a conrear i defensar 
en el si de les esglésies i de la societat.

Benvingut! Benvinguda!
Casa nostra és casa teva

Que Déu et beneeixi!


