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, Amadeu G.
 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. Pel Concert-Testimoni de primavera
 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

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:
12-6-22/19-6-22
Diaca de torn: Manel P// Paco A
Torn de porta: Benjamí // Rubén

12-6-2022
Número 1839

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
16 M. Antònia P

La meva vida es consumeix de pena; renova’m, tal i com vas prometre

Salm 119: 28
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EL CARRO DAVANT DELS BOUS (i II)

Lupa protestante
Jaume Triginé

Però quan la realitat manifesta la seva tossuderia i les coses són com són i no
com ens agradaria que fossin, la fugida alienant de la realitat o la frustració solen ser l'estat disfuncional que acaba per acompanyar els qui transiten per
aquests paratges perquè aquesta espècie de bypass, consistent a desplaçar la

necessària intervenció des d'allò biològic i psicològic a espiritual, aguditza i impedeix la resolució de la malaltia o del trastorn emocional.

Una comprensió completa de la personalitat inclou el reconeixement de les tres
dimensions: el cos, el psiquisme (emocions, sentiments, pensaments) i l'esperit.
Hem de distingir els tres nivells, però no els hem de separar ja que estan fortament interrelacionats. Si estic cansat o malalt, això repercuteix en l'ànim i l'esperit
(dubtes, crisis). Si estic preocupat o ansiós, puc somatitzar de mil maneres l'estat
emocional (cefalees, trastorns digestius) i tenir dificultats per orientar-me al misteri de la divinitat. Si em trobo en una crisi de fe, la resta de la meva personalitat
se'n ressent.
Aquesta forma integral d'entendre l'ésser humà no justifica que un trastorn d'una
determinada dimensió sigui tractat prioritàriament amb la metodologia específica d'una altra, com passa quan problemes orgànics o psicològics pretenen ser
resolts apel·lant exclusivament a la fe, com passa en algunes llars.
Els abordatges terapèutics han d'establir-se en el seu degut ordre. Un exemple
d'aquest enfocament seqüencial el trobem a la pràctica de la meditació. És imprescindible relaxar primer el cos ja que és difícil, des d'un estat d'activació o
excitació, situar-nos en la tranquil·litat que la pràctica requereix. De la mateixa
manera, és un requisit sine qua non la serenitat de l'ànim i silenciar la ment de

sorolls en forma de pensaments per introduir-nos en l'experiència profunda de
ser en Déu.
Assumint la funció integrativa de l'espiritualitat, com ja ha estat exposada, els
trastorns de cadascun dels nivells de la personalitat han de ser afrontats, prioritàriament, amb els recursos metodològics propis d’aquesta dimensió: la medicina, la psicologia o la pastoral.
Com a síntesi conclusiva de la metodologia amb què afrontar les necessitats
pròpies dels tres nivells de la personalitat humana, unes paraules de Roberto
Longhi, psicòleg clínic i psicoanalista, algun dels treballs del qual s'orienten a
establir la possible relació entre la psicoanàlisi i l'espiritualitat : «entre allò psíquic i allò espiritual: primer hi ha el divan (sinònim de pràctica psicoterapèutica).
Només després de passar per ell, amb allò psíquic apaivagat, amb la “casa assossegada”, en paraules de sant Joan, estarem preparats per asseure'ns al zafu
[coixí per a la pràctica de la meditació, en aquest cas, sinònim d'una pràctica
espiritual]». Però alguns insisteixen a col·locar la carreta davant dels bous.

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
19-6 11h Clausura ED 18h ConcertTestimoni Coral Al·leluia
26-6 Inici horari d’estiu Culte a les 11h
3-7 Culte de batejos 11h
Convida els teus contactes
17-6 Rebost de 10h a 12h

ESCOLA DOMINICAL
Diumenge 19 de juny Cloenda curs ED
CONCURS
Classificació final
Familia Orengo 54
Anna Poquet
28
Xavier Nouvilas 10
Julia i Andreu
0

CASAL D’ESTIU 2022
Preparats per viure una aventura egípcia els
dies que van del 27-6 al 8-7. Cada matí
de 9:30 a 13 h i adreçat a infants dels 6 als
12 anys. Informació al WhatsApp: +34 650
79 43 53.
Inscripcions: https://docs.google.com/form
s/d/1s6Z8gfO4rJIX9laf4UBgoi6R0KP8fGQ3
NTRr2vIkL_Y/viewform?edit_requested=true

Propera distribució 17-6-22

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

OFRENA
Responsabilitat,
compromís, privilegi,
adoració... Les teves
aportacions són necessàries pel
manteniment de la comunitat.
ES 84 0081 0384 2400 0119 7930
Ajudem Ucraïna. Seguiment a través del
canal youtube de la UNIÓN EVANGÈLICA BAUTISTA DE ESPAÑA.

On puc ajudar? Rebost; Àngela o amb
l’Anna P. Mamáventura amb el l’Eli R.
Casal d’estiu amb en Nelson. Siguem
llum a la nostra ciutat i al nostre barri

CULTE ESPECIAL BATEJOS
El pròxim 3 de juliol a les 11 h celebrarem amb molt de goig un culte especial
de batejos. Si sentiu cridats pel Senyor i
ho voleu fer públic, parleu amb el pastor. Reserveu la data!!!!

LECTURES BÍBLIQUES
L’amor a Romans Dll: Rm 5: 1-8 Dm: Rm 8: 35-39 Dc: Rm 9: 23-24
Dj: Rm 12: 9-10 Dv: Rm 13: 8 Dss: 15: 30

