Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la Raquel R i el Pere A.
Per les persones més grans.
Per cada una de les famílies de la nostra comunitat. Fes una llista i prega per

cada una d’elles. Per tots aquells (fills, nets, familiars..) que s’han distanciat del
Senyor.
Per la situació de crisi sanitària que està vivint el nostre país i tot el món.
Pels ministeris i serveis a la comunitat: Bona Llavor, Escola Dominical, Coral,
Equip dels cultes, Mosaic, Evangelització, pel grup d’adolescents i joves; per les
persones que ens visiten presencialment o per les xarxes. Donem gràcies per les
persones que donen el seu temps i les seves capacitats per servir al Senyor
Per la comunitat en aquest moments de dificultat, per saber com gestionar
aquesta crisi i per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies que també
estan vivint aquests temps de dificultat. Agraïm al Senyor que de mica en mica ens
podem anar retrobant per celebrar junts l'amor del Crist
Pels diaques, els responsables de ministeris i el pastor, saviesa i visió per seguir
desenvolupant la tasca que tenim encomanada i els reptes nous que haurem de
superar cada dia.
Per la Llar d’avis Josefina Mata i Betsan, l’Hospital Evangèlic i RIE.
Per les persones que pateixen opressió, discriminació i efectes climàtics. Que
puguem ser llum i font d’esperança.
Agrair el do de la vida, les possibilitats que ens dona per compartir l’amor Déu, i
els dons que ens ha donat el Senyor.

HORARI de cultes

Cada 2 divendres al matí
Suport educatiu:

Diaques
2n dimarts de cada mes a les 9
zoom

Senyores

Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Manel P: 615315239

Corals
Al·leluia: a les 19,45
L’Estel:
26 de setembre/ 3 d’octubre
Diaca de torn: Myriam R//Francesc A
Torn de porta: Ruben R/ Benjamí G

Número 1803

Benvingut!

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!

Marc 4,11

15 minuts abans del culte/ Secretaria

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell
93 7103540

Bona Llavor

Diumenge: Escola dominical 11 h
Culte d’adoració 18h
Dijous: Culte de pregària a les 20h zoom

Caldera-Grup de pregària

26-9-21

I els deia:

ANIVERSARIS
26 Josep O
30 Elisabet N

"A vosaltres us és permès de conèixer el secret del
Regne de Déu, però als de fora tot els és presentat
en paràboles,
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

CRISTIANISME I CANVI CLIMÀTIC

Font: Christianity Today /
DANIEL Silliman.

El premi Nobel gal·lès John Houghton, físic i ancià d'una església Presbiteriana a
Gal·les, va veure "el pecat" al mig de l'actual crisi ecològica. El sisè informe del
Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic de les Nacions Unides (IPCC) és
alarmant. Aquest informe publicat l'agost, és urgent i emfàtic: "El canvi climàtic
tindrà un impacte significatiu en la societat".
L'informe està dedicat a un cristià evangèlic que va dir que l'arrel del problema del
canvi climàtic és el pecat: "La cura de la Terra és una responsabilitat que Déu ens
ha donat", va escriure una vegada Sir John Theodore Houghton (Gal·les, 30 de
desembre de 1931 - 15 d'abril de 2020). "No tenir cura de la Terra és un pecat".
"No hem estat a l'altura de la crida a la santedat", va explicar la néta d'Houghton,
Hannah Malcolm. "Ens hem conformat amb els patrons d'aquest món, amb el
desig d'acumular riqueses i el desig d'augmentar les nostres comoditats, i aquesta
no és la demanda que se'ns imposa com a seguidors de Crist".
Houghton va néixer en una família baptista a Gal·les el 1931. Quan era jove es
va adonar que necessitava prendre una decisió personal per Crist, i ho va fer. Fins
al final de la seva vida, Houghton el va descriure com l'elecció més important que
havia pres. El seu amor per Déu va alimentar el seu amor per la ciència. La va
veure com una forma d'adorar. "El més gran que li pot passar a algú és tenir una
relació amb qui ha creat l'univers", va dir Houghton un diari gal·lès en 2007.
"Descobrim les lleis de la natura quan fem ciència. Llavors descobrim què hi ha
darrere de l'univers i si hi ha una intel·ligència i un creador darrere d'ell. El que
estem fent com a cristians és explorar la nostra relació amb la persona que és el
creador de l'univers. Això és una cosa absolutament meravellós".
Com ho va veure Houghton, algunes religions ensenyen que la Terra i el món
material són malvats. Però la Bíblia ensenya que la creació és bona i descriu als
humans com "jardiners divinament comissionats per cultivar i tenir cura del món".
"Som més sovint explotadors i sabotejadors que jardiners", va escriure Houghton.
"Alguns cristians han interpretat malament el 'domini' donat als humans a Gènesi
1:26 com una excusa per a l'explotació desenfrenada. No obstant això, els
capítols de Gènesi, igual que altres parts de les Escriptures, insisteixen que el
govern humà sobre la creació s'ha d'exercir en submissió a Déu, el governant
suprem de la creació, amb el tipus de cura exemplificat per aquesta imatge dels
humans com 'jardiners’".
Houghton va començar a acostar-se als líders evangèlics per parlar-los sobre la
crisi ecològica que s'acostava. Va tenir una gran influència a convèncer Richard
Cizik, John Stott i Rick Warren de fer del canvi climàtic una prioritat i parlar d'ell
com un problema espiritual. Houghton no va viure per veure el llançament del
sisè informe de l'IPCC o per promoure'l entre els cristians evangèlics. Però
l'avaluació científica dedicada a la seva memòria es fa ressò d'un tema central de
la feina de la vida d'Houghton: "ara és el moment de deixar el camí de la
destrucció".

GRÀCIES
http://www.bonallavor.es/
bonallavordiaconia@gmail.com

Propera distribución 8-10-21

OFRENA
30-9 T robada de pregària pel zoom
Responsabilitat,
3-10 Inauguració ED a les 11 presencial
compromís, privilegi,
18h Culte d’adoració, presencial i per
adoració... Les teves
YouTube
aportacions són necessàries pel
manteniment de la comunitat.
8-10 Rebost
ES 84 0081 0384 2400 0119 7930
10-10 Mosaic 11,30
Convida als teus contactes.
CRIDES AL VOLUNTARIAT
22-24 del 10 69a Convenció UEBE semi
Dedicar part del teu
presencial
temps al servei dels al26 i 27 del 11 GLS Terrassa
tres, forma part de nostre
compromís. Posa’t en contacte amb la
FORMACIÓ
responsable de Bona Llavor Diaconia
GLS – Formació de lideratge fresca, i comenta on et sembla que pots servir. Siguem llum a la nostra ciutat.
pràctica i inspiradora.
Dates 26 i 27 de novembre Terrassa
Inscripcions: www.global-leaderships.es

ESTEM AL TEU COSTAT
Estàs sol o sola, ets una persona gran,
estàs malalta. Et sents vulnerable,
necessites ajut o necessites parlar. No ho
dubtis, posa’t en contacte amb nosaltres.
650794353/ 93 710 3540

LECTURES BÍBLIQUES

MALALTS
En Pere A ja li han donant l’alta
hospitalària. Continua fent el seu procés
de recuperació a casa.
La nostra germana Àngela Rb va ser
intervinguda el divendres d’un genoll.
Preguem per una prompte recuperació

CORAL AL·LELUIA
La coral Al·leluia tindrà el seu primer assaig d’aquesta temporada el Diumenge
26 de setembre a les 19:45h

Utilitzes el teu temps per a Déu?
Dll: Ef 5,15-16; Dm: Sl 89,47; Os 10,12; Dc: Fl 4,8; Dj 59,16;
Dv: Mc 13,33

