Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per en la Rosa , la Pilar A, l’ Andreu E M,
Julia C., Lidia G, M lLluisa
 Per les persones més grans.
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat. Fes una llista i prega per elles. Per tots

aquells que s’han distanciat del Senyor. (fills, nets, familiars, amics..)

 Per la situació sanitària i la responsabilitat de les persones.
 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, agraïts per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies.
Preguem pels germans d'Ucraïna. Agraïm al Senyor que podem celebrar junts l'amor del
Crist i les tecnologies i els tècnics que ens mantenen connectats, però l'escalf dels germans i
germanes no té preu.
 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 les Llars d’avis Josefina Mata, i Betsan, l’Hospital Evangèlic i RIE i els seus
responsables
 Per les persones que pateixen, opressió, violència, discriminació i efectes climàtics,
per Ucraïna. Que puguem ser llum, font d’esperança i la seva veu. Per la pau!! Pel
3r camió que ha sortit cap Ucraïna, que arribi a lloc.
 Agrair el do de la vida i les possibilitats que ens dona per compartir l’amor Déu.
que ens ha donat el Senyor.

HORARI de cultes

15 minuts abans del culte/ Secretaria

Senyores
Dijous a les 18,15

Corals
Al·leluia: a les 19,45
L’Estel:
1-5-22/8-5-22
Diaca de torn: Manel P// Paco A
Torn de porta: Benjamí // Rubén

Número 1833

Benvingut!

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell
93 7103540

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!

Bona Llavor

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

Caldera-Grup de pregària

1-5-2022

Cada 2 divendres al matí

Diaques
2n dimarts de cada mes a les 9 al
zoom
Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
Manel P: 615315239
Carles R:671517065
Pastor: Nelson Araujo 696317485

ANIVERSARIS
2 Juana F
6 Lois R

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

TENDÈNCIA ALS EXTREMS (I)

Jaume Triginé
Lupaprotestant 22-4-2022

«Al mig hi ha la virtut» és l'expressió del pensament grec davant la necessitat de fugir de les
postures extremes i assolir l'equilibri entre posicions enfrontades. Però no sembla que la
centralitat i la moderació gaudeixin de gaire bona salut en els diferents àmbits d’actuació de la
persona. En el terreny de la política en tenim un bon exemple. Els discursos populistes, apel·lar
als sentiments o la demagògia messiànica provoquen, en moltes persones, un desplaçament
cap a les opcions més radicals. El creixement de l'extrema dreta ho evidencia.
En el camp de la comunicació, molt especialment a les xarxes socials, l'allau d'informacions a les
què estem exposats com a resultat del creixement exponencial de mitjans, la simplificació dels
missatges a causa de la brevetat i l'absència de matisos i la connotació més emocional que
reflexiva dificulten l'anàlisi crítica i el discerniment. És per això que, fàcilment, la moderació
queda exclosa i és substituïda per identificacions de racionalitat dubtosa. Aquesta tendència cap
als extrems la trobem de manera generalitzada a la pràctica totalitat dels escenaris pels quals
transitem. El camp religiós no n'és pas una excepció. D'una banda, en clau sociològica, trobem
un model de societat postcristiana: el creixement de l'ateisme, de l'agnosticisme, de la
indiferència en matèria religiosa no s'aturen. En aquest extrem trobem l'actual i reconegut
allunyament dels postulats de la fe religiosa. D'altra banda, a dins d’un grapat d'esglésies
creixen tendències fonamentalistes, la literalitat en la interpretació bíblica, el divorci entre la fe,
la ciència i la cultura, l'exclusió de la diferència… En aquest cas, predomina la radicalització de
la creença. Diverses causes contribueixen a aquesta polaritat, entre elles:
1) L'increment dels coneixements científics ha comportat que les respostes que es buscaven a la
religió, ara es busquin a la ciència i la tecnologia. Les explicacions mítiques ja no són assumides
per les noves generacions, cada cop més preparades. La reacció davant del Covid-19
exemplifica aquest canvi: de les rogatives d'abans, hem transitat a les vacunes actuals, en temps
record, per aconseguir la immunitat de grup. El que ahir es demanava a Déu, avui es demana a
la ciència.
2) L'imaginari d'un Déu intervencionista ha estat substituït per lleis, principis i constants
universals. Sabem que el cosmos es mou per les pròpies lleis siguin físiques, biològiques o, quan
considerem el fet antropològic, per lleis psicològiques i sociològiques. Déu no és causa dels
efectes que experimentem a la temporalitat.
3) La formació espiritual ha estat sacsejada per Internet. Els dubtes i preguntes que abans es
resolien consultant les pàgines de la Bíblia ara es diluciden navegant per la xarxa on
coexisteixen tota mena d'informacions. Els líders de les institucions eclesials ja no ostenten el
patrimoni teològic i poden ser fàcilment qüestionats en els seus posicionaments, cosa que en
molts casos provoca la inseguretat i la radicalització en els seus conceptes sobre Déu, elevantlos a categoria d'absoluts, sense ser conscients que les imatges de Déu no han de confondre's
amb la seva realitat inaccessible.
4) En molts altres casos, la teologia i praxis de les esglésies incomoden de tal manera que
acaben provocant també l'èxode cap a posicionaments divergents. La imatge tradicional de
Déu, resultat de projeccions antropomòrfiques, el baix nivell intel·lectual i teològic a massa llars,
la confrontació amb els postulats científics, la discriminació de determinats col·lectius, els
problemes morals que qüestionen alguns dels seus líders… acaben per desmotivar el personal .

http://www.bonallavor.es/

GRÀCIES

bonallavordiaconia@gmail.com

ACTIVITATS PREVISTES
Tots els diumenges Presencial i YouTube
11h Escola Dominical
18h Culte de lloança
Dijous Culte de pregària a les 20h per Zoom
“La Pregària als Salms”
Mosaic: 2n i 4t Diumenge a les 11,30h
presencial
15-5 Dia de la Família

Convida els teus contactes
6 i 20 de maig Rebost

ESCOLA DOMINICAL
Diumenge 8 de maig. El preu de ser
deixeble (Lc 14: 25-35) Carles Raurell.
Mes d’ABRIL: Busquem una dona
Pista 4. Va ser testimoni de que havia
nascut un nen i va tenir una gran alegría
que compartía amb tothom.
Pista 3. Era profetessa
Pista 2 Des de que va quedar vidua (molt
jove) servia sempre al Senyor
Pista 1. Era molt gran. La Bíblia diu que era
viuda, no diu si tenia fills, se suposa que no

Propera distribució 6-5-22

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

OFRENA
Responsabilitat,
compromís, privilegi,
adoració... Les teves aportacions són
necessàries pel manteniment de la
comunitat.
ES 84 0081 0384 2400 0119 7930
Dedicar part del teu temps
al servei dels altres, forma
part de nostre compromís.
Contacte amb l'Àngela o
amb l’Anna P, pel rebost.
per mamáventura amb el l’Eli
R, pel Casal d’estiu amb en
Nelson. Siguem llum a la nostra ciutat i al nostre barri

L’ús de la mascareta no és obligatori en
actes religiosos, però és recomana un
ús responsable en espais tancats.
Mesures que cal tenir en compte:
Distància física interpersonal de
70a CONVENCIÓ
seguretat.
28 i 29-8-22 Hotel Auditorium Madrid. Mesures higièniques : Higièniques
freqüent de mans.
inscripcions www.uebe.org
En cas de consum d’aliments o
begudes, s’ha de garantir sempre la
distancia d’1,5 m entre persones no
convivents. CONSELL EVANGÈLIC DE CAT

LECTURES BÍBLIQUES

Jesús, ressuscitat Dll: Lc 24:1-7 Dm: Lc 24:8-12 Dc: Lc 24:13-16
Dj: Lc 24: 17-24 Dv: Lc 24: 25-31 Dss: Lc 24:32-35

