Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Teresa Q, la Magdalena, la Mercé R, la
Rosa i l’Artur i la mare de la Rosa , l’Elisabeta i la seva filla Alina, la Núria P, la Ruth
G, Txema germà de la Maruja, en Joaquim Joanals.
∗ Per les persones que han perdut la feina ( Eva LL) i les seves famílies.
∗ Per les persones grans de la comunitat, que el Senyor els hi doni salut i fortalesa en
aquesta etapa de la seva vida. I que nosaltres puguem aprendre de la seva saviesa.
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. Per les famílies de l’Església
∗Per les famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de consol.
∗Per la certesa de saber que el Senyor sempre ens acompanya.
∗ Pel temps d’estiu i de descans que podrem o estem gaudint.

19 d’agost de 2012

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!

HORARI D’ESTIU 10h
Del 24 de juny fins al 9 de setembre

Senyores

Cultes
Des del 24 de juny fins al 9 de setembre 10h
Dijous: Culte de pregària 20h. Vacances d’estiu
del 28 de juny al 14 de setembre.

Caldera

Bona Llavor
Repartim roba i aliments
Esmorzem
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí

15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

Corals
Al·leluia:
Fins el mes de setembre
L’Estel:

Diaques

Dijous 2/4 de 7 de la tarda
Vacances d’estiu: del 28 de juny al
14 de setembre

Atenció pastoral
Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit.

Francesc A, 609475704; Myriam R,676233434; Amadeu G, 620603042;
Àngela R. 646211050; Xavier N, 650439796;

19 d’agost// 26 d’agost
Diaca de torn: Àngela R /Amadeu G
Torn de porta: Lliure disposició

ANIVERSARIS
21 David R
22 Feli C; Pere P;
25 Raimon R pare

Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com
MOLTES GRÀCIES!

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

Número 1337

Mt

6-28
20,2

No ha de ser pas així entre vosaltres, al contrari,
el qui de vosaltres pretengui ser important serà
el vostre servidor, i el qui de vosaltres vulgui ser
el primer, que sigui esclau de tots.
De la mateixa manera que el Fill de l'Home no ha
vingut a fer-se servir, sinó a servir i a donar la
seva vida en rescat per a molts."
L’Amadeu ha enviat aquest article publicat al
Periodico el dia 14 d’agost. M’ha semblat
interessant i ja que estem en temps d’estiu i el
contingut pot fer pensar una mica més enllà de
l’opinió que expressa l’articulista sobre
l'església catòlica, us el reprodueixo.
M. Antònia

L'Estat Vaticà, heretgia del cristianisme
JUAN JOSÉ TAMAYO-Director de la catedraq de teologia de la Universitat Carles II

Acomençaments del segle XX, el teòleg modernista francès Alfred Loisy va escriure
a L'Evangeli i l'Església: «Jesús va anunciar el Regne i va venir l'Església». El Papa
no va trigar gaire a incloure l'obra en l'Índex de Llibres Prohibits. No obstant, Loisy
tenia raó, com demostraria després l'exegeta alemany Rudolf Schnackenburg en la
seva influent obra L'Església del Nou Testament: «No l'Església, sinó el Regne,
constitueix l'última intenció del pla diví». Schnackenburg és el teòleg de referència
de Benet XVI en les seves recents obres sobre Jesús de Natzaret.
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

Jo penso que l'Església constitueix el primer fracàs de Jesús el Galileu, que va
posar en marxa un moviment igualitari d'homes i dones que va néixer a la
«Galilea dels gentils», que estava ubicat als marges de la societat i de la religió
jueva, i que va anunciar el regne de Déu com a alternativa al poder
politicoimperial i a la religió tradicional. Després va sorgir l'Església com a
organització jerarquicopatriarcal, aliada amb el poder i ella mateixa
detentadora1 de tot el poder, l'espiritual i el temporal. Per fer això va haver
d'incomplir l'ordre del Mestre: «Ja sabeu que els qui figuren com a governants de
les nacions les dominen com si en fossin els amos, i que els grans personatges
les mantenen sota el seu poder. Però entre vosaltres no ha de ser pas així: qui
vulgui ser important enmig vostre, que es faci el vostre servidor, i qui vulgui ser el
primer, que es faci l'esclau de tots». (Marc, 10,42-44).
L'Església es va organitzar a la manera imperial i amb el pas del temps es va
acabar convertint en un Estat sota l'autoritat del Papa, una persona amb més
poder que els faraons egipcis, els emperadors romans o els califes otomans però
que s'atreveix a anomenar-se «serf dels serfs de Déu». Si l'Església no és
d'institució divina, menys encara ho és el Vaticà. Aquest no és el centre de la
cristiandat, ni Roma la ciutat santa i eterna sinó un lloc d'intrigues, traïcions,
lluites pel poder, negocis tèrbols. El Papa no està lliure de les intrigues, en forma
part i, de vegades, n'és el principal responsable. És el cas de Benet XVI, que s'ha
passat 30 anys al centre de la intriga. Primer, com a president de la totpoderosa
Congregació per a la Doctrina de la Fe; després, en el conclave, on va moure
tots els fils per aconseguir la seva elecció papal amb el suport de la majoria dels
cardenals que havien estat nomenats durant el seu mandat com a inquisidor de
la fe. I ara com a cap d'Estat de la Ciutat del Vaticà, que detenta en la seva
persona els tres poders, i com a Papa que governa més de mil milions de catòlics
d'arreu del món.
Ahir vam conèixer la notícia del processament del majordom del Papa, Paolo
Gabriele, i de l'empleat de la Secretaria del Vaticà Claudio Sciarpelleti, acusats
de robatori i difusió de documents secrets de la Santa Seu, segons la sentència
del jutge instructor del Tribunal de l'Estat Vaticà contra el primer, acusat de
robatori amb agreujant. El majordom ha reconegut els càrrecs que se li imputen
al·legant que va actuar «per millorar la situació eclesial viscuda a l'interior del
Vaticà i mai per fer mal a l'Església».
Crec que en aquesta trama hi està implicada bona part de la cúria, incloent-hi el
mateix Papa. Tots haurien de ser investigats. I, després de la investigació, s'hauria
de procedir a la supressió del Vaticà com a Estat, que és la gran heretgia del
cristianisme, i del Papa com a cap d'Estat, que és l'encarnació del poder absolut.
Per aquí ha de començar la reforma de l'Església, com acaba de proposar Pere
Casaldàliga, el bisbe català emèrit de la prelatura brasilera de Sâo Felix do
Araguaia.
1:detentador -ra m. f. Persona que retiene la posesión de lo que no es suyo.

REBOST
El rebost també fa vacances, però vosaltres no us oblideu pregar durant l’estiu pel
ministeri que desenvolupa Diaconia Bona Llavor, pels germans/es que col·laboren i pels
usuaris/es . Què el Senyor renovi l’energia i la il·lusió per continuar realitzant aquestes
tasques el proper mes de setembre.

ESCOLA D’ESTIU
Durant el mes d’agost descansarem però
ens tornarem a trobar el proper diumenge
2 de setembre. Esteu preparant les
preguntes i els comentaris que necessiteu
compartir?

TRASPÀS
El nostre germà Nicolàs Roldan el passat
14 d’agost va estar cridat a la presència del
Senyor. Donem gràcies al Senyor per la
seva vida i fem palès el nostre condol a la
família, a la seva esposa i fills, per aquesta
separació temporal.

TORNADA
Desprès de passar una llarga temporada
amb la Teresa, la Vicenta torna a Austràlia.
Li desitgem un bon viatge i que doni moltes
salutacions a la família. La trobarem a
faltar.

LECTURES BIBLIQUES

AGENDA d’estiu
19-8 Culte 10h.Tema: El goig de Crist. Text Fl
4.1-7.
26-8 Culte 10h. Tema: Ments Netes . Text
Fl 4:8-9.
1-9 Rebost
2-9 Culte 10h. Discipulat
9-9 Culte 10h. Discupulat
15-9: Rebost/Assemblea d’església
16-9 Escola Dominical 11h/Culte a les 6 de la
tarda amb la participació d’en Lluís Playà.
20-9 Reunió de senyores i culte de pregària.
23-9 Culte a les 6 de la tarde amb en Ramón
Carbonell

VACANCES
Desitgem que
l’estiu sigui un
temps de moltes
benediccions.
Si visiteu una comunitat protestant, doneu
salutacions de part de la nostra església.
BON ESTIU!

Vivim temps en el que valorem molt la productivitat. Els creients també hem de ser
productius en les feines de la “vinya del Senyor”. Ell ens ha donat talents i nosaltres hem
d’esforçar-nos en ser productius. Per això la qualitat de la preparació donarà un resultat
de qualitat.

Dll. Sl 127,1; Dm. Mc 4,8;Dc. Jn 12,24; Dj. Jn 15,5-8; Dv. Col 1,10 ; Ds. Sl 37,5

