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, pel Mario, per en Dima, el Paco A, per l'Àngela Rb, per la
Sebastiana, per la Lili.
 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 propera assemblea d’ església. Per cada un dels serveis, ministeris i
les persones que els desenvolupen.
 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència,
esclavatge i les situacions que provoca la natura.
 Per la situació del nostre 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:
20 de gener//27 de gener
Diaca de torn: Myriam R//Eva LL
Torn de porta: Ruben R// Benjamí G

20 de gener de 2019
Número 1669

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!

“Cantem al Senyor per la seva gran victoria”

Bona Llavor
Cada 2 divendres al matí
Repartim roba, aliments, i conversem
Suport educatiu: dijous a les 5,30

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 ;
Pastor: Nelson Araujo 696317485

ANIVERSARIS
22 Julia C
25 Josué R

Èxode 15: 21

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Jesús, model de pregaria per als creients.

(Segons l’evangeli de Lluc)

El tema de l'oració és central en l'Evangeli de Lluc. Es pot dir que la pràctica de
l'oració no és estranya al context historicocultural de Jesús (J. Jeremies), però el
que és revolucionari és la forma de pregar de Jesús.
Per als contemporanis de Jesús, Déu era sobretot l'"Altíssim", el Senyor, el nom no
es podia nomenar. No obstant això, Jesús, a través de les seves oracions, i la
seva comunicació amb el Pare ens parla d'un Déu proper, al qual tant Jesús, com
la comunitat dels seus seguidors dirà "Abba" (forma afectuosa de dirigir-se als
pares). L'oració ens parla d'una nova relació de Déu amb l'ésser humà. Una
comunicació íntima i familiar.
L'oració està present no només en tots els moments importants de la vida de
Jesús, sinó fins i tot abans i després. Lluc comença ja amb el poble reunit en
oració, amb l'oració / cançó de Maria, Simeó i Anna. L'església, després de Jesús,
també ora (Fets). Prega per l'alliberament dels empresonats, per sanitat a malalts,
per la vinguda del do de l'Esperit, i per ànim per seguir endavant amb la missió.
Per aquests exemples podem inferir que l'oració també és important com a
element comunitari. L'església ha de posar l'oració com a element central.
Durant el ministeri de Jesús, veiem que "l'oració de Jesús trenca amb els motlles
del costum pietós."1 El normal en el temps de Jesús era recitar la shemà i la
tephilla en hebreu. Jesús, però, ensenya als seus deixebles a pregar en arameu2.
Jesús no prega en l'idioma sacramental (del temple), sinó que ho fa en la seva
llengua materna (arameu), fent de la pietat una cosa "normal", quotidianai
natural.
Pel que fa al contingut de la pregària de Jesús, també ens trobem que ell prega
(més aviat, intercedeix) pels seus deixebles, i fins i tot els anima a fer-ho per ells
mateixos, perquè no entrin (caiguin) en temptació (cf. Lc 22 , 31). Oració i
deixebles van units a l'experiència i l'ensenyament de Jesús 3 . Això també està
relacionat amb la pregària de Jesús pels "nens" (sentit d'humils, pobres,
indefensos)4.
Finalment, el gran paradigma de l'oració per a Jesús en Lluc el trobem en el Parenostre (Lc
11,2-4). El text de Lluc és una mica més breu que el de Mateu. En tot cas, aquí tenim els
elements bàsics i importants d'aquesta oració paradigmàtica. El Parenostre conté invocació,
petició, sol·licitud de l'aliment diari, fortalesa enmig de la prova, súplica de perdó (i
compromís de perdonar) i finalment, una súplica en què es demana la manifestació de la
glòria de Déu, el Regne.
1

Jeremies, Teologia del NT, pàg. 222. 2 cf. Abba del Parenostre i el clam de Jesús a la creu en Mc
15,34. 3Jesús exhorta als seus dicipulos a pregar, però no ho han de fer com els fariseus; més aviat ha
de fer-se el l'ocult (pietat personal). L'oració ha de ser breu (no llarga i tediosa, com la dels fariseus). I
també trobem que per a un deixeble, l'única condició prèvia perquè una oració sigui contestada és la
promptitud per perdonar. 4Mc 10,16: la benedicció juntament amb la imposició de les mans vol dir
intercessió. Jeremies, OpCit, pàg. 223 .

http://www.bonallavor.es/

20-1 Culte de celebració d’inici de
ministeri pastoral d’en Nelson
Araujo
25-1 Rebost
26-1 Concert Cor Gospel Alegria a
les 19h a Cornella. C/ Ramoneda,
28.
2-2 CET, contemporaneos, amb José
Tamayo// Assemblea d’església a les
18h.
15-2 Trobada de diaques i
responsables de ministeris a les 20h
Informació detallada al taulell

CET– CONTEMPORANIS

bonallavordiaconia@gmail.com

La Pregunta de l’ED
Concurs gener
Busquem un poble (ciutat)
Pista 1. El Senyor hi va passar amb els

seus deixebles i el seguia una gran
multitud.
Pista 2. Hi va fer un miracle que va
deixar atònits qui ho van veure i
glorificaven Déu.
Pista 3. El receptor del miracle era un
noi

ESGLÉSIA DEL REDEMPTOR

2 DE FEBRER, a l'església del
Redemptor de 9,45 a 13,30. Religión
patriarcal y violencia de genero.
Professor Juan José Tamayo. Teòleg
progressista i crític amb l’ECR.

Des de el passat 13 de gener s’ha
incorporat al pastorat d’aquesta església
en Xavier Guerrero. El culte especial de
pressa de possessió serà el 17 de març a
les 12h.

MEMORIES/INFORMES

PREPAREM L’ESCOLA DOMINICAL

Responsables
de
ministeris.
Comenceu a elaborar les vostres
valoracions de la tasca realitzada
durant l’any 2018. El proper 2 de
febrer tenim l’assemblea d’església i
els hem de lliurar abans del
diumenge 27, a la Myriam R o al
correu del full.

Dll: Rm 16: 3
Dm: 1 Co 16: 19-20
Dc:: Fets 18: 1-4
Dj: Fets 18: 18-22
Dv: Fets 18: 23-28
Dss: 2 Tim 4: 19
Primera Església Evangèlica Baptista de

