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 Lluisa
 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!!
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

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

Caldera-Grup de pregària
15 minuts abans del culte/ Secretaria

Senyores
Dijous a les 18,15

Corals
Al·leluia: a les 19,45
L’Estel:
8-5-22/15-5-22
Diaca de torn: Manel P// Paco A
Torn de porta: Benjamí // Rubén

8-5-2022
Número 1834

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
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
4 Maite A, 9 Teresa Q
13 Carles R

Ningú no té un amor més gran que el qui dóna
la vida pels seus amics.
Joan 15:13
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

TENDÈNCIA ALS EXTREMS (i II)

Lupaprotestante 22-4-2022
Jaume Triginé

Però cal matisar. La ubicació en un o altre extrem, a què fèiem referència, ve més determinada per la manera com es creu, que pel propi contingut de la creença. En molts casos,
descobrim que és més fàcil el diàleg amb l'agnòstic o l'ateu, si són persones raonables i
sinceres, que no pas amb creients fanàtics i intransigents.
Habitualment, els qui es troben als extrems, impregnats d'una visió absolutista i excloent,
siguin creients o no creients, no solen percebre la seva radicalitat i tampoc perceben necessari entrellucar altres registres. El resultat no pot ser altre que una sobre-dimensió de la
polarització i la reducció de la centralitat.
Massa sovint, les esglésies han estat més pendents de les doctrines, la moral, l'aprenentatge
memorístic de textos bíblics que de desenvolupar l'experiència personal i íntima de Déu.
Estem davant d'una assignatura pendent? Podria l'orientació a l'espiritualitat, crear un espai
de centralitat més gran que permetés reduir els extremismes?
Cal reconèixer un interès creixent per aquest treball interior. La dinàmica, abans descrita,
de moltes esglésies és causa d'insatisfacció en quantitat de persones que, sense abandonar
la fe, es van desvinculant de l'àmbit institucional. Hi ha molta església (entès el terme com a
sinònim dels fidels) fora del temple (entès com a edifici). Creients que advoquen més pel
cultiu d'una fe madura i adulta que no pas per la identificació amb estructures pretèrites.
També, entre els qui es reconeixen en altres conviccions post-cristianes, floreix l'interès pel
món de l'espiritualitat, ja que és una dimensió humana innata i universal. L'auge de les
espiritualitats laiques és un fenomen innegable. Les seves formes són plurals: la mirada al
budisme, les pràctiques meditatives, els espais de silenci, els banys de bosc, les teràpies
naturals, el compromís social amb ONG, el voluntariat… Activitats i pràctiques a la recerca
de sentit vital, imprescindible per a sobreviure a la jungla de sense sentit en què hem
convertit el món.
Tindrà raó Arnau Oliveras, membre de l'Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós, quan
postula que: "El fil invisible que tot ho relliga és d'ordre espiritual"? Així mateix, considera
aquest autor que: «L'objectiu final de les religions hauria de ser l'espiritualitat […] força que
li atorga origen i sentit. Però és obvi que actualment aquest no és l’objectiu de la majoria de
les religions».
Les nostres tradicions reformades són portadores d´un immens cabal d´espiritualitat que
sovint ha quedat sepultat pel costum, l´èmfasi doctrinal sense una implicació existencial,
una visió reduccionista de la fe, les postures endogàmiques i excloents i una certa indiferència per aquest treball interior. Recuperar aquest potencial podria contribuir a reduir la
sagnia cap als extrems, als quals hem al·ludit, i eixamplar, així, un espai més efectiu en la
pràctica de la fe, més proper a la nostra realitat i necessitat existencial com a éssers orientats a la transcendència.

El segon diumenge de maig en molts països la majoria de tradició protestant es celebra
el dia de la mare. Una data reivindicativa i de reconeixement a dones abolicionistes,
pacifistes i de tradició evangèlica que lluitaren per la igualtat de drets als Estats Units

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
20 de maig Rebost

ESCOLA DOMINICAL
Diumenge 17 La xarxa de pescar
Mt 13,24-30 amb Nelson Araujo
Resposta concurs abril:
Anna, la profetessa (Lluc 2:36)
Concurs Maig Busquem un noi i el seu criat
Pista 1. Era fill d’un líder que no era fidel
a Déu i amic d’un de molt fidel. Ell també
era molt fidel.

Propera distribució 20-5-22

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
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
Formació 28-5-22 a les 10h 2l’escola
dels diumenges”a càrrec de Febe Jordà
Incripcions:
https://forms.gle/YZyKbXmPTVh9Uf8g6

OFRENA

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
seguretat, 1,5m entre persones no
convivents.
70a CONVENCIÓ
Mesures higièniques :
Higièniques
28 i 29-8-22 Hotel Auditorium Madrid. 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

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

LECTURES BÍBLIQUES

Deixebles de Jesús Dll: Mt 28: 16-20 Dm: Lc 14:26-27 Dc: Mt 10:24
Dj: Mt 10:25 Dv: Mt 10:42 Dss: Mt 13:47-50 Paràbola “la xarxa de pesca”

