Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: La Mercè R i el seu fill Enric, la Rosa, l’Artur,

l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà, la Raquel, la Rosa cunyada de la Lydia
G, la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina, la Isabel i el José; el Gori i la Feli, la Mònica, la Teresa
Q, la Gina, Paco R i Roser, Miriam S (Lleida), el Mario LL, la Maria (àvia d’en Joan ), Anna V
 Per les persones que estan a l’atur que el Senyor atengui les seves necessitats i a
nosaltres ens faci sensibles davant d’aquesta situació.
 Per totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que
s’han distanciat del Senyor.
 Pel desenvolupament dels ministeris de : Bona Llavor, l’Escola Dominical, la
Coral, les senyores, els joves. Pel Creixement de l’església.
 Per les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli, per les persones
que no poden expressar-se amb llibertat.
 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra i violència.
 Per les persones que viuen la destrucció i la pèrdua, on la força de la natura ha actuat
produint destrucció i dolor.
 Per cada nou dia

Cultes

Senyores

15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Número 1559

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell

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!

Perquè és per gràcia que heu estat salvats,
mitjançant la fe, i això no ve de vosaltres
mateixos: és un do de Déu.
Ef 2,8

Dijous a les 18h

Diumenge: Escola Dominical 11h
Culte d’adoració 18h
Dijous:
Culte d’oració. 20h

Caldera-Grup de pregària

20 de novembre de 2016

Bona Llavor
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí
Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem
Suport educatiu: Inici 6-10-16

Atenció pastoral

Corals
Diumenge 20h

Al·leluia:
L’Estel:

Diaques

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; David R: 607268842 ;
Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;

20 de novembre//27 de novembre
Diaca de torn: David R//Xavier N
Torn de porta: Joan F//Benjamí G
Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses,
no té les guardis només per a tu. Envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com

La Reforma protestant va canviar l’espiritualitat de l’Església i va
transformar la societat de l’època amb un impacte que ha arribat fins
als nostres dies. Sobre els pilars teològics de només Jesús, només la
Bíblia, només la gràcia de Déu i només la fe, es va començar a
construir la transició de l’edat mitjana fins a l’actual postmodernitat.
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

500 ANYS DE CRISTIANISME PROTESTANT

El punt avui 14-11-16 Guillem Correa,
pastor a Barcelona i secretari general del CEC

La Reforma protestant va portar el que avui diem la democratització del coneixement.
Fins aleshores, el text bíblic estava reservat a uns pocs. La Bíblia era un llibre reservat a
un grup d’escollits que tenien el privilegi de poder-la llegir i estudiar. Amb Luter, i la
Reforma, la Bíblia va deixar de ser un llibre desconegut per transformar-se en el llibre
del poble. Luter va traduir la Bíblia a l’alemany. La va posar a disposició del poble en la
llengua que el poble parlava i entenia. Però, a més a més, Luter va trobar, en un nou
invent de l’època anomenat impremta, el millor aliat per a la divulgació bíblica.
D’aquesta manera, Luter va obrir les portes del coneixement al poble amb el posterior
impacte que de tot això es va derivar. Aquesta voluntat de democratització del
coneixement va impulsar, per exemple, que quan els pastors protestants van arribar a
casa nostra, arran de la revolució del 1868, La Gloriosa, i els següents anys, el primer
que van fer va ser obrir escoles (per a nens i adults) per combatre l’analfabetisme
galopant de l’època. El motiu d’aquesta iniciativa era doble. D’una banda, per una raó
obvia: el protestantisme era, i és, contrari a la incultura. Però d’altra banda, i no menys
important, perquè per poder accedir a la Bíblia s’ha de saber llegir i escriure.
La segona aportació de la Reforma protestant va ser el de la llibertat d’expressió. Fins
aleshores, la Bíblia no només estava reservada a uns pocs, sinó que només era possible
una sola interpretació dels seus textos: l’oficial. Amb el protestantisme, el creient no
només pot accedir per si mateix al text bíblic, sinó que pot expressar lliurement la seva
comprensió del mateix. La Bíblia, per primer cop, després de molts segles de foscor, pot
ser interpretada pel creient sense cap més intermediari, sense ningú que li digui a quina
conclusió ha d’arribar i sense cap tipus de censura. Evidentment, aquesta capacitat
d’anàlisi i la resultant que de la mateixa es deriva van obrir la porta a tot tipus de
desenvolupament cultural. Es va passar de ser una societat tancada a ser una societat
oberta al futur i a si mateixa. Aquesta porta de llibertat va comportar l’apertura a la
llengua del poble, la ciència, la cultura, les arts i l’economia.
La tercera aportació de la Reforma va ser la de la ciutadania responsable. El sistema
d’indulgències medieval era el resultat de la teologia de la penitència, de la salvació per
les obres. Aquesta manera d’entendre la relació amb Déu comportava una certa
comercialització de la fe. El sistema penitencial responia a la tesi doctrinal que la nostra
relació amb Déu té un preu que podem pagar. Amb la doctrina de la salvació per la fe,
el sistema penitencial fa aigües pertot arreu. A Déu ja no el podem comprar ni amb els
nostres fets ni amb les nostres pertinences. L’accés a Déu és gratuït. No representa ni
cost ni cap tipus de sacrifici. La contrapartida d’aquest accés gratuït a l’amor de Déu és
la correspondència. Déu ens estima i espera ser estimat per nosaltres. Per aquesta raó,
el cristià protestant no es comporta d’una determinada manera per por o perquè sap el
cost que li comporta, sinó perquè estima Déu. Els creients som ciutadans del Regne de
Déu i, per amor a Déu, ens comportem com a ciutadans responsables d’aquest Regne.
Per posar exemples de la vida pràctica: no hem de ser bons treballadors perquè ens
poden acomiadar si no hom som, sinó perquè cerquem l’excel·lència del nostre treball
per agradar a Déu. Com tampoc no hem de defraudar a Hisenda perquè ens poden
enganxar, sinó perquè Déu espera de nosaltres que siguem honrats. És aquesta manera
d’entendre quina ha de ser la nostra relació amb Déu que determina el nostre sentit de
responsabilitat. Sentit de responsabilitat que, aplicat a la societat, desenvolupa el

concepte de ciutadà i de ciutadà responsable.
La quarta aportació de la Reforma, per cenyir-nos als elements transformadors de la
mateixa, és la del dret a decidir que, expressat teològicament, és el lliure albir. Segons
la teologia protestant, Déu no s’imposa a l’ésser humà, sinó que ens dóna la llibertat
d’acceptar o de rebutjar el seu amor. Aquesta llibertat ens fa responsables de les
nostres decisions, ja que a cada decisió li correspon una conseqüència. I si Déu
estableix aquesta relació entre ell i nosaltres, espera que nosaltres repetim el model en
les nostres relacions humanes. És la teologia de l’amor en contraposició a la teologia de
la imposició. És la teologia de la persuasió en lloc de la teologia del càstig.
És la teologia del diàleg en lloc de la teologia de l’empassa-te-la.
En definitiva, el cristianisme protestant ha estat llavor de transformació espiritual que ha
sembrat el camp de la nostra història de processos d’alliberament humà d’entre els
quals volem recordar: el de l’alliberament de la dona (no hi ha diferències a l’hora
d’accedir al ministeri ordenat de l’Església), el de l’alliberament de l’esclavatge (va ser
un cristià protestant qui va aconseguir que se n’aprovés l’abolició) o el de la lluita
contra la separació racial a Sud-àfrica (van ser cristians protestants els principals
protagonistes d’aquest procés).
El cristianisme protestant va iniciar un camí fa 500 anys en el qual encara ens queda
molt per fer, però Déu n’hi do del que ja s’ha fet.

AGENDA
20-11 11h Conferència: Siendo verdaderos
discipulos de Jesús . Participació de Betty
Anka en el culte a les 18H
25-26 Recollida Gran recapte (Voluntaris)
26-11 Rebost/Conferències UMMBE a Lleida.
(Miriam R)
3-12 Concert Coral Al·leluia Rubí “Nadal,
temps de Pau”

LECTURES BÍBLIQUES
El Senyor ens capacita i ens enforteix
Dilluns: Jn (Joan) 14,12-14
Dimarts: Rm (Romans) 8, 28-32
Dimecres: Pr (Proverbis) 3,21-26
Dijous: Za (Zacaries) 4,1-6
Divendres: 1 Co (Corintis) 2,1-5
Dissabte: Rm 11,33-36

No oblidis prendre les vitamines diàries!!!

CALENDARIS LLIBRES CD
Prepara pel nou any
el calendari o
l’agenda que més adapti a les teves
necessitats i a les de la teva família. A la
Bookstore Church la Dorcas et pot ajudar.

BONA LLAVOR
Continuem des de Bona Llavor treballant en
l’ajut, assistència i acompanyament de
persones que ens necessiten. Gràcies per la
vostra col·laboració, recolzament i suport en
oració. TENS UN PARELL D’HORES A LA
SETMANA PER COMPARTIR? Parleu amb
l'Àngela o La M Antònia. Propera distribució:
26-11

La pregunta de l’ED
PREGUNTA MES DE NOVEMBRE
Busquem un home que volem saber
en quin passatge de la Bíblia surt.
(llibre, capítol i verset)
Pista 3: El va matar un dels herois del
rei més important d’Israel.
Pista 2: En una batalla va desafiar Israel.
No era pas Goliat.
Pista 1: La bíblia no diu el seu nom, el
descriu. Era molt alt i tenia una anomalia
a mans i peus.

Animeu-vos a participar, encara que
no sigui tant fàcil.

