
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

Bona Llavor 

Diaques 

Caldera-Grup de pregària 

Corals 

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 

9 de la nit. 

Cada 2 divendres  a la tarda 
Repartim roba, aliments, i conversem 

Suport educatiu dijous de 2/4 de 6 a 7 

Diumenge: Escola Dominical 11h 
Culte d’adoració 18 h 
Dijous: Culte de pregària:  20h 

Dijous a les 6 de la tarda 

Al·leluia:  Diumenge a les 20h 

L’Estel:   

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  La Mercè R i el seu fill Enric, la 
Rosa,  l’Artur,  per l’Elisabeta ,   la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina,  la Isabel 
i el José; el Gori i la Feli,  la Teresa Q, la Gina,  la Maria Cs,   per la petita 
Valentina, Sonia i Joan F,  pel Mario, per en Dima, el Paco , per l'Àngela Rb, 
Jordi V. 
   Per totes les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, infants. 
Per tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.  
  Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina. Per aquelles que 
no tenen una llar. 
   Per la nostra comunitat, cada un dels serveis, ministeris i les persones que 
els desenvolupen, i els  reptes que el Senyor té preparats per nosaltres.  
 Per la persona adequada que el Senyor té preparada per pastorejar la 
nostra comunitat.  
Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència, 
esclavatge i les situacions que provoca la natura. 
 Per la situació del nostres país. 
 Per cada nou dia, agraint les benediccions  i les oportunitats de servir. 

Cultes 

Senyores 
Francesc A: 609475704;  

Eva Ll 679124234; 

Albert M  657601050 

Myriam R: 676233434;  

David R: 607268842 ;  

 

7 d’octubre// 14  d’octubre 
Diaca de torn:  Albert M//David R 
Torn de porta: Ruben R//Benjamí G 

ANIVERSARIS 

7 Montserrat S/ 13 Dorcas O 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

7 d’octubre de 2018 

Número 1654 

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número  015806  

Benvingut/da a la Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell, volem ser 

una església dinàmica i vibrant situada al Barri de Gràcia, Sabadell.  

El nostre paper i la nostra visió és l’evangelització i la transformació de la 

nostra societat. Gaudeix amb nosaltres de totes les activitats i serveis! 



Pensament i teologia de Bonhoeffer: 

"L’adultesa del món"  (II) 

El món s'ha fet adult, i la religió no és capaç de respondre eficaçment a 

la demanda dels homes en una societat secular i, davant d'aquesta rea-

litat, ¿com poder mostrar la sobirania de Déu a un món adult com el 

nostre? O el que és el mateix com poder parlar de Déu sense religió? 

Més encara, ¿com podria avui Crist arribar a ser el Senyor dels homes 

no religiosos? Bonhoeffer distingeix entre l'actitud religiosa i la fe cristia-

na. 

En l'etapa final, reflectida en les últimes cartes de la presó, Bonhoeffer 

planteja, a partir de la idea que el món ha arribat a la seva majoria d'e-

dat, que l'home pot prescindir de la "hipòtesi Déu" per explicar-se a si 

mateix . El món pot afrontar els seus problemes sense recórrer a Déu. 

Utilitza dos conceptes clau complementaris: 

a) El món s'ha fet "gran", inspirat segurament en Kant i la seva descrip-

ció de l'autonomia de la raó. 

b) El segon qualificatiu que utilitza és "no religiós". Es refereix a la religió 

com la necessitat humana de recolzar-se en el misteri, fent que Déu in-

tervingui com un "tapa-forats". 

La pregunta que es fa és: ¿Què és Déu? La seva recerca s'encamina cap 

a una interpretació no religiosa de l'Evangeli per a l'home secular en un 

món que ha arribat al seu adultesa. En aquest terreny ens trobem amb 

una reflexió teològica inconclusa, en la qual està sempre present el co-

neixement de la mort i de la resurrecció. El problema de fons és plante-

jar-se si l'home modern ha perdut o no el sentit de transcendència, si és 

possible la comunicació Déu / home. 

La gent, quan sent parlar de Déu als teòlegs, als clergues, no els pren 

seriosament. Per això cal explicar a Déu amb un altre llenguatge. Bon-

hoeffer posa les bases per dessacralitzar el món. El món no és Déu; la 

naturalesa no és Déu, la política no és Déu, els símbols religiosos no 

són Déu. La religiositat administrada per l'església s'ha convertit en una 

barrera que dificulta la comunicació de Déu amb l'home. 

Màximo García 

LECTURES  BÍBLIQUES 

Lectures: Anna 

 

Dll: 1 Sam 1: 1-5 

Dm: 1 Sam 1: 18 

Dc: 1 Sam 1: 20 

Dj: 1 Sam 2: 2 

Dv: 1 Sam 2: 21 

Dss: Lluc 2: 36  

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Cada diumenge la capseta t’espera. De mica en mica o de 

cop.  

http://www.bonallavor.es/ 

bonallavordiaconia@gmail.com 

19-10 Rebost 

Del 18 al 21 del 10 66è Convenció 

UEBE 

9 i 10 del 11 The global Leadership 

Summit a Terrassa 

17-11 Reunió UMMBEAC 

24-11 Seminari de formació amb 

Felix Ortiz 

Informació detallada al taulell 

La Pregunta de l’ED 

Concurs d’octubre 

Busquem un noi: 

 

1.Era el primogènit 

d’un fill gran d’un 

patriàrca. 

Anima’t a participar! 

LLIBRERIA 

Ja disposem del calendaris i 

agendes pel proper any. Dona una 

ullada. 


