Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la Pilar A, la Sebastiana H,
l’ Andreu E M, Julia C., M Lluisa.
 Per les persones més grans.
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells que s’han distanciat del

Senyor. (fills, nets, familiars, amics..)

 Pels ministeris i serveis a la comunitat: Bona Llavor, Escola Dominical, Coral, Equip

dels cultes, Mosaic, Evangelització, pel grup d’adolescents i joves, per
Mamaventura; 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 en tots aquest ministeris.
 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 els seus responsables
 Per RIE, que el Senyor ajudi a estudiar i superar els exàmens als nois i noies i que els Senyor
segueixi ajudant a l’entitat per continuar millorant el serveis per els menors i les famílies.
 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.

HORARI de cultes

15 minuts abans del culte/ Secretaria

Senyores
Dijous a les 18,15

Corals
Al·leluia: a les 19,45
L’Estel:
22-5-22/ 29-5-22
Diaca de torn: Manel P// Paco A
Torn de porta: Benjamí // Rubén

Número 1838

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

5-6-2022

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

Viuré amb el cor ample, jo que medito els teus
preceptes.
Salm 119: 45
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

EL CARRO DAVANT DELS BOUS (I)

Lupaprotestante
Jaume Triginé

Ningú discuteix avui el paper de l'espiritualitat sobre la vida i la salut que l'OMS
defineix com: «un estat de benestar físic, mental i social complet, i no només
l'absència d'afeccions o malalties». Aquesta definició ens aproxima el concepte
de qualitat de vida, entesa també per la mateixa OMS com: «la percepció de
l'individu sobre la seva posició a la vida dins del context cultural i el sistema de
valors en què viu i respecte a les seves fites, expectatives, normes i preocupacions».

Psicoanalistes com Carl Gustav Jung o Víctor Frank van destacar ja el paper
positiu de la fe. Actualment disposem de treballs científics que mostren les repercussions per a la salut d'una orientació espiritual de la vida com és la reducció de l'estrès, una resistència immunològica més gran, la millora en les malalties cardíaques i/o circulatòries o la millora dels estats depressius.
Altres estudis estableixen relacions positives entre la capacitat de perdonar i la
salut mental. La pràctica del perdó genera compassió, desenvolupa l'empatia,
dibuixa escenaris nous de confiança; la seva absència manté la persona en la
rancúnia, l'odi, els pensaments i sentiments negatius i l'aïllament social. L'espiritualitat també és un factor de pes en els casos de suïcidi. Una visió esperançada, dins del realisme existencial com la que proporciona la fe, és facilitadora de la superació del nihilisme.
Cada vegada més, un nombre més gran d'institucions clíniques incorporen als
seus protocols d'actuació que els seus pacients puguin rebre atenció espiritual
de les seves tradicions religioses respectives durant l'hospitalització. Brigitte
Dorst, directora científica de la Societat Internacional de Psicologia Profunda
escriu sobre això: «Per a moltes persones l'espiritualitat i la religiositat són recursos importants, especialment en el context de la lluita contra la malaltia i en
l'acompanyament a la vellesa».
L'experiència personal profunda derivada d'una vivència espiritual i el seu relat
positiu davant de la malaltia no vol dir que pugui suplantar la medicina, en el
cas de trastorns de base biològica o la psicologia i la psiquiatria en el cas de
trastorns mentals. Però no sembla que aquesta asseveració sigui tan clara per a
tothom. Malauradament, molts xamans, en un pretès context cristià, advoquen
per la supremacia del factor espiritual per sobre de la praxi professional i de
l'evidència científica. Llibres, conferències, cursos… sobre miracles; èmfasi en
sanacions presencials o en línia; apel·lacions descontextualitzades a la fe que
mou muntanyes... tenen la seva influència sobre determinades persones quan
la desesperació s'apodera de la comprensió objectiva i madura de les coses.

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
17-6 Rebost de 10h a 12h
19-6 Cloenda Escola Dominical
Concert de primavera

ESCOLA DOMINICAL
Diumenge 12-6 Conclusió de les
paràboles. Carles Raurell
Resposta mes de Maig:
Jonatan i el seu escuder (1 Sam 14:1-14)

La guerra continua i la situació de la població és crítica. En el canal youtube de la
UNIÓN EVANGÈLICA BAPTISTA DE ESPAÑA podeu seguir com es va fent la distribució de l’ajut

Propera distribució 3-6-22

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

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

L’ús de la mascareta no és obligatori en actes
religiosos, però és recomana un ús
responsable en espais tancats. Distància física
interpersonal de seguretat, 1,5m entre
persones no convivents.

LECTURES BÍBLIQUES
Presoners pel Senyor
Dll: Mt 11: 2-6
Dj: Fets 5: 17-25

Dm: 25:35-36
Dv: Fets 12: 1-5

Dc: Fets 4:1-4
Dss: Col 4: 2-6

