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

Rosa, l’Artur, per l’Elisabeta , la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina, la Isabel
i el José; el Gori i la Feli, la Teresa Q, la Gina, la Maria Cs, per la petita
Valentina, Sonia i Joan F, per la Roser i en Paco, pel Mario, per en Dima, el
Paco , per l'Àngela Rb
 Per totes les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, infants.
Per tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.
 Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina. Per aquelles que
no tenen una llar.
 Per la nostra comunitat, cada un dels serveis, ministeris i les persones que
els desenvolupen, i els reptes que el Senyor té preparats per nosaltres.
 Per la persona adequada que el Senyor té preparada per pastorejar la
nostra comunitat.
Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència,
esclavatge i les situacions que provoca la natura.
 Per la situació del nostres país.
 Per cada nou dia, agraint les benediccions i les oportunitats de servir.

Cultes
Diumenge: Escola Dominical 11h
Culte d’adoració 18 h
Dijous: Culte de pregària: 20h

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Senyores
Dijous a les 6 de la tarda

Corals
Al·leluia: Diumenge a les 20h
L’Estel:
23 de setembre// 7 d’octubre
Diaca de torn: Eva LL//Albert M
Torn de porta: Benjamí G//Ruben R

Bona Llavor
Cada 2 divendres a la tarda
Repartim roba, aliments, i conversem
Suport educatiu: vacances estivals

30 de setembre de 2018
Número 1653

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!

La dona amable rep honors, l’home decidit s’enriqueix.
(Proverbis 11: 16)

Diaques
2n dimarts de cada mes a 2/4 de
9 de la nit.
Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Albert M 657601050
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
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Pensament i teologia de Bonhoeffer:
"L’adultesa del món" (I)

Máximo García

Dietrich Bonhoeffer contempla la societat moderna no com una nova forma de paganisme, sinó com una oportunitat que se li ofereix a l'Església
per proclamar un missatge desproveït de tota vestidura religiosa (missatge
secular per a l'home secular).

¿com poder mostrar la sobirania de Déu a un món adult com el nostre? O
el que és el mateix com poder parlar de Déu sense religió? Més encara,
¿com podria avui Crist arribar a ser el Senyor dels homes no religiosos?
Bonhoeffer distingeix entre l'actitud religiosa i la fe cristiana.
www.lupaprotestante.com

El seu pensament teològic passa per diverses fases. Comença ocupant-se
de l'Església i aquest interès acaba derivant en una cristologia cada vegada
menys eclesiàstica.
Concep l'Església en la "comunió dels creients" (Sanctorum Communio),
conferint a l'experiència de la vida en Crist el valor identificatiu de l'Església. I quan la societat cristiana i la pròpia Església fallen, el creient està cridat a seguir Crist entre els homes tot i la comunitat i de l'Església. En la mesura que la seva pròpia experiència cristiana es posa a prova a causa d'una església de la qual renega per la seva connivència amb el poder establert, emfatitza el valor del compromís personal.

bonallavordiaconia@gmail.com
http://www.bonallavor.es/

Es mou entre pastoral i món universitari. Tot i que, curiosament, Bonhoeffer
va exercir com a pastor a Barcelona i a Londres, però mai a Alemanya.
L'ADULTESA DEL MÓN
Aquest món en el qual vivim és un món adult en el qual l'home ha après a
tirar endavant sense recórrer a la "hipòtesi Déu". Bonhoeffer no només fa
referència als problemes derivats del coneixement i el domini de la natura,
sinó també als grans problemes humans de la mort, el dolor i la culpa.
Encara que el seu llenguatge sigui un altre, Bonhoeffer contraposa la societat secular a la societat sagrada; en l'home d'avui no prioritza la religió.
Aquest panorama serà analitzat més àmpliament anys després pel teòleg
baptista Harvey Cox, però pertany a Bonhoeffer l'haver-ho plantejat dues
dècades abans de manera diàfana. Bonhoeffer no interioritza aquesta situació com un tema preocupant, ja que no aprova el que ell considera rebaixar a Déu a la condició de Deux ex machina, una mena de "tapa-forats" al
servei de la quotidianitat dels éssers humans.
El fet és que el món s'ha fet adult, que la religió no és capaç de respondre
eficaçment a la demanda dels homes en una societat secular i, davant d'aquesta realitat,

30-9 Culte a les 18h predicació de
la Paraula Antonio Asenjo
4-10 Inici Suport Educatiu
5-10 Rebost
19-10 Rebost
Del 18 al 21 del 10 66è Convenció
UEBE

La Pregunta de l’ED
Resposta prova del mes
de setembre : SIPORÀ
(Èxode 2: 11-22)

LECTURES BÍBLIQUES
Dll: Ester 2:5-7
Dm: Ester 2:16-17
Dc: Ester 2:20
Dj: Ester: 4: 11-14
Dv: Ester 4: 15-16
Dss: Ester 7: 3-4

9 i 10 del 11 The global Leadership
Summit a Terrassa
17-11 Reunió UMMBEAC
24-11 Seminari de formació amb
Felix Ortiz
Informació detallada al taulell

Cada diumenge la
capseta
t’espera.
De mica en mica o
de cop.

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

