Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la Raquel R, el Pere A i el Jan H.
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 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 el
retorn i per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies que també estan
vivint aquests nous temps. 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 se’ns
presenten com comunitat.
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

15 minuts abans del culte/ Secretaria

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!

Cada 2 divendres al matí

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

Dijous a les 18,15

Corals
Al·.leluia: a les 19,45
L’Estel:
24 d’octubre//31 d’ octubre
Diaca de torn: Eva LL// Manel P
Torn de porta: Rubén R//Benjamí G

Número 1807

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

24-10-2021

ANIVERSARIS

Ni que passi per la vall tenebrosa, no tinc por de cap
mal. Tu, Senyor, ets vora meu: la teva vara i el teu
bastó em donen confiança.
Salm 23:4

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

EMPRESONATS EN LES ESTRUCTURES (I)

Jaume Triginé
Lupa protestante 17-9-2021

«La temptació de tota religió és pretendre tancar
el Misteri i la Vida en un sistema ».
Xavier Melloni

INTRODUCCIÓ
Tractar de l'espiritualitat és considerar una dimensió personal (universal i innata) que
ens permet transcendir (anar més enllà de la nostra realitat personal) i indagar la
dimensió profunda de la realitat i orientar-nos al Misteri d'amor, bondat i bellesa que
ens envolta, independentment de el nom amb el qual ho denominem.
Mentre que l'espiritualitat s'ha de considerar com una dimensió individual i subjectiva,
la religió s'ha d'entendre com una faceta col·lectiva i cultural. És una construcció social i té a veure amb el conjunt de creences i conviccions, d'actituds i sentiments i de
maneres de comportar-se que vinculen una persona o grup humà amb allò que reconeix com a sagrat, misteriós o transcendent.
En totes elles identifiquem, amb majors o menors graus d'èmfasi, una estructura conceptual, una "teatralització" de la seva cosmovisió o sistema ritual, unes pautes de
comportament i un model organitzatiu, conjunt que podem equiparar el sistema a
què fa referència el teòleg Xavier Melloni en la frase que encapçala aquest escrit.

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

Propera distribució 5-11-21
Tots els dijous :Trobada de pregària a les 20h
presencial i zoom. Senyores a les 18,15
presencial
Tots els Diumenge:
11h ED presencial i youTube
18h Culte d’adoració, presencial i
24-10 Mosaic 11,30
31-10 Culte Unit de la Reforma Redemptor
a les 12h
5-11 Rebost
Convida als teus contactes.
26 i 27 del 11 GLS Terrassa

CANVI D’HORA
ESTRUCTURA CONCEPTUAL
Inclou els textos sagrats, les narracions mítiques i dogmàtiques, les tradicions, els credos, les confessions de fe, els principis, els valors ... Tot allò necessari per establir
una manera de ser. Cada tradició religiosa creu unes coses i no unes altres i, d'aquesta manera, es pot reconèixer i s’estableix la seva identitat.
Però aquest conjunt, sobre el qual se suporta el contingut de la fe, va creant un marc
mental, especialment des de les hermenèutiques interpretatives dels textos. El rebuig,
en molts casos, del mètode històrico-crític, la pretensió d'equiparar el mite amb la
història objectiva, el manteniment de tradicions històriques descontextualitzades, les
confessions de fe esbiaixades per principis confessionals... van configurant unes idees
sobre Déu, la transcendència o l'espiritualitat molt difícils, per no dir impossibles,
d'assumir actualment, per part de moltes persones, ja que els situa en una confrontació intel·lectual entre els postulats de la ciència i de la fe o els allunya del que entenen més honest, a l’hora de considerar la divinitat, com són la seva inefabilitat i el
seu Misteri.

Diumenge
31-10-21
ESCOLA DOMINICAL

Responsabilitat,
compromís, privilegi,
adoració... Les teves
aportacions són necessàries pel
manteniment de la comunitat.
ES 84 0081 0384 2400 0119 7930

CRIDES AL VOLUNTARIAT
Dedicar part del teu temps
al servei dels altres, forma
part de nostre compromís.
Posa’t en contacte amb la responsable
de Bona Llavor Diaconia i comenta on
et sembla que pots servir. Siguem llum
a la nostra ciutat.

CONCURS DE FOTOGRAFIA
Modalitat menors de 18 anys: Els
animals de la creació.
Modalitat Adults “la Natura”
Més info. M Antònia

Diumenge 7-11-21 Paràbola “El tresor
ESTEM AL TEU COSTAT
amagat i la perla Mt 13, 44-46
Concurs octubre: Busquem tres homes:
Estàs sol o sola, ets una persona gran,
Pista1: Eren 3 germans, el pare era molt fidel a estàs malalta. Et sents vulnerable,
Déu i obeïa en tot.
necessites ajut o necessites parlar. No ho
Pista 2: Déu li va dir al pare dels nois que fes una dubtis, posa’t en contacte amb nosaltres.
cosa enorme i important i ell ho va fer.
650794353/ 93 710 3540
Pista 3 Els tres nois amb les seves mullers
obeïen i seguien també al seu pare.

Pista 4. Ells van ser els qui van tornar a
repoblar el món.
DIUMENGE 31-10-21 Culte unit, esglesia del Redemptor a les 12
NO HI HAURÀ ESCOLA DOMINICAL

OFRENA

LECTURES BÍBLIQUES

Anem a casa del Senyor Dll: Salm 23:6 Dm: Salm 27: 4
Dc: Salm 92: 14 Dj: Salm 116: 19 Dv: Salm 118: 26

Dss: Salm 122: 1

