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Butlletí virtual del Concurs Bíblic de Catalunya®
Grup Avant de la Federació de Cristians de Catalunya

Presentació
OBSEQUI DE PARTICIPACIÓ DEL XXV CONCURS BÍBLIC
A cada participant del XXV Concurs Bíblic se l’obsequiarà amb un exemplar del Nou Testament.
Hem encarregat una edició especial de 50.000 exemplars del Nou Testament de la BCI -Bíblia Catalana,
traducció Interconfessional-.
Aquesta es la portada de la nostra edició:
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Concurs Bíblic - Notícies
El Concurs Bíblic és una bona manera de
fomentar l’interès per la Bíblia entre els
joves i les persones de qualsevol edat.
Tots estem convidats a acostar-nos a la
Bíblia, a conèixer-la més, a entusiasmarnos amb el seu missatge...
En les Escriptures no trobarem receptes
màgiques, però sí propostes que ens
ajudin en les dificultats i interrogants
diaris.

Estem ja en plenes tasques de correcció dels treballs rebuts. Som un equip de 15 persones els que
cada dia ens trobem, a la nostra seu, per efectuar les esmenes, després vindrà la selecció de premiats i
la preparació de premis.

Recordem que els treballs premiats del Concurs Bíblic de dibuix, redacció i informàtica, els podreu veure
“penjats” a la web del Concurs Bíblic, quant es faci pública la llista dels premiats.
www.concursbiblic.com

15 FEBRER 2010
Amb aquesta data finalitza el termini d’entrega de tots els treballs del Concurs Bíblic.
Interpretem que aquesta data límit és la de “sortida” del Centre, i no la d’arribada a la nostra seu.

El Concurs Bíblic Universitari, per raons “d’estratègia”, amb la desena edició, aquest any ha canviat de
nom i passa a denominar-se:
Premi Sdith Stein d’Assaig Bíblic

Voldríem que altres Autonomies ens “copiessin” el Concurs Bíblic. Ens podeu ajudar?. Nosaltres
posaríem tota la nostra experiència i el material elaborat a la seva disposició.
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Mestres, Professors i Catequistes de Religió
Document: Jovent! Què podeu fer?
S’intenta que els participants al Concurs Bíblic treguin el màxim profit del obsequi del Nou Testament.
Per això cal que l’utilitzin.
Creiem que el mestre, el professor de religió o el catequista saben presentar-lo i explicar-lo bé. Tot i això
sempre calen noves formes per estimular-ne la seva utilització.
Portada del document a editar:

!"#
SUGGERIMENTS QUE ENS PODEU APORTAR:
Quins suggeriments ens podeu aportar per fer-los conèixer a tots els professors i alumnes participants al
Concurs Bíblic?.
Agrairem, molt sincerament, les vostres aportacions!.
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Formació Bíblica
Ja es pot descarregar la Bíblia al mòbil PDA
La Biblioteca de Montserrat ofereix gratuïtament la possibilitat de baixar-se una versió electrònica de La
Bíblia de Montserrat per a dispositius mòbils. La descàrrega d’aquest document es pot realitzar a través
de la pàgina web de la Biblioteca del Monestir:
www.bibliotecademontserrat.net
Abans de procedir a l’esmentada baixada, cal tenir instal·lat el software ISILO –que s’ofereix també de
franc des de la mateixa web-. La descàrrega de l’ISILO es pot fer per qualsevol d’aquests models de
PDA: Windows Mobile, Iphone, Palm OS o Android. Un cop instal·lat, el darrer pas és descarregar el
fitxer de La Bíblia i posar-lo en el mòbil.
La informació sobre aquest servei gratuït que s’ofereix des de Montserrat es pot descarregar clicant a:
http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/labibliaalmobil.doc
El text de la BCI, el nostre, també es podrà descarregar aviat per a mòbils.

Reflexió Bíblica. Text seleccionat de la Primera carta als Corintis: 1Co 12, 4-11
Els dons de l’Esperit
“Els dons són diversos, però l’Esperit és un de sol. Son diversos els serveis, però el Senyor és un de
sol. Els miracles són diversos, però Déu és un de sol, i és ell qui ho obra tot en tots. Les manifestacions
de l’Esperit que rep cadascú són en bé de tots. Un, per mitjà de l’Esperit, rep el do d’expressar-se amb
saviesa; un altre rep el do del coneixement per obra del mateix Esperit; un altre, en virtut del mateix
Esperit, rep el do de la fe; un altre, el do de guarir, en virtut de l’únic Esperit; un altre, el do de fer
miracles; un altre, el do de profecia; un altre, el de discernir els esperits; un altre, el do de parlar en
llegües; un altre, el do d’interpretar-les. Tot això és obra de l’únic i mateix Esperit, que distribueix els
seus dons a cadascú tal com ell vol”.

PER A MÉS INFORMACIÓ
www.concursbiblic.com
info.cbc@concursbiblic.com
Tel.: 93.780.98.88 (tardes laborables de 5 a 7)
Grup Avant de la Federació de Cristians de Catalunya
Blasco de Garay, 34, baixos – 08224 – TERRASSA

Qui no s’interessi per aquest butlletí,
agrairem que ens ho comuniqui
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