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, per en Dima, pel Paco A, per l'Àngela Rb, per la Sebastiana, la
Lidia , per la Rosa la mare de la Margarita.
 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 han de superar la pèrdua d’un ésser estimat.
 Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina. Per aquelles que
no tenen una llar.
 Pels nous responsables dels serveis, ministeris de la comunitat. Pel
desvetllament de vocacions per servir. Per la trobada del 22.
 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència, esclavatge.
 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:
24 de febrer// 3 de març
Diaca de torn: Myriam R//Eva LL
Torn de porta: Rubén R //Rubén R

24 de febrer de 2019
Número 1674

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!

Dona, gran és la teva fe! Que es faci com tu vols

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

Mateu 15: 28

ANIVERSARIS

25 Gregori P 26 Joan O C R

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

CRISI DE LA IMATGE DE DÉU

Pensament de l’ED del dia 17-2-2019

(1ª part)

René Margritte a finals dels anys vint del segle passat va pintar un conegut quadre en el que s’hi veia una pipa, i a sota la frase: “Ceci n’est pas une pipe” (això no és pas una pipa). Una cosa és la percepció de la realitat i una altra
la interpretació que en fem. De la mateixa forma que diferenciem una pipa de
la seva imatge, avui distingim Déu de les imatges de Déu i de Jesús. Feta
aquesta distinció, més que una crisi de Déu en la nostra societat, el que estem
identificant és una crisi de la imatge o concepte de Déu.
El doctor en antropologia i teologia, Lluís Duch, afirmava en un dels seus treballs, que l’actual imatge de Déu resulta irrellevant i sense cap interès per una
gran majoria de ciutadans.
El problema rau en que moltes persones confonen Déu amb les imatges que les
esglésies han transmès del misteri de la divinitat al llarg de la història, i moltes
d’elles no poden ser assumides per una generació anomenada post-cristiana i
post-moderna.
Són moltes les persones que consideren el fet religiós com quelcom que pertany
a un passat fosc i superficial. El veuen com un anacronisme cultural. A Europa
creix l’agnosticisme i l’ateisme i Déu és expulsat de molts cercles. Moltes d’aquestes posicions de no-creença son degudes al resultat de les falses imatges
interioritzades de la divinitat. Llavors, per mantenir la dimensió espiritual de
l’ésser humà, per omplir el buit que ha deixat Déu, l’home ho cerca per un altre
camí.
Quan una imatge de Déu ha arrelat en l’imaginari mental, és molt difícil modificar-la. Dues son les imatges de Déu que son base de la postura agnòstica:
Una, entendre la divinitat com un ésser que impedeix una vida alegre i desenfadada, i l’altre, pensar que Déu, si vol erradicar el mal i no pot, no és omnipotent, i que si pot i no ho vol fer, no és bo. Una imatge que també produeix rebuig és la del Déu repressor, i això es deu a una LECTURA LITERAL DELS TEXTOS BÍBLICS.
Aquestes imatges donen a entendre un Déu distant, repressor, que extermina el
mon, mitjançant un diluvi, que mata tots els primogènits d’Egipte o ordena la
mort d’innocents, ancians, dones i homes durant la conquesta de la terra promesa. És la imatge d’un Déu castigador. Cal entendre que molts relats de l’Antic Testament son NARRACIONS PEDAGÒGIQUES, que intentaven mantenir la
fe d’Israel en el seu Senyor.

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

La Pregunta de l’ED

8-3// 22-3 Rebost
28-2 Suport educatiu a les 17,30h,
Trobada de Senyores a les 18h,
Culte de pregària a les 20h.
9-3 CET Predicando de forma
transformadora Unida Terrassa
20-3 Teologia con rostro de niñez
amb Harold Segura
Fins al 30-3 Exposició de pintura EE
Baptista de Gràcia

Informació detallada al taulell

EXPOSICIÓ DE PINTURA

Concurs Febrer:
Busquem un miracle
Pista 4. A l’objecte de la
persona escollida li van sortir flors.
Pista 3.Déu fa que cridin al principal de
cada tribu i porti un objecte.
Pista 2. Déu contesta de forma miraculosa
per demostrar qui era el seu escollit.
Pista 1. Passa quan el poble d’Israel es
revela contra Déu i els dos dirigents
escollits.

FORMACIÓ
9-3 CET– Clàssic, Predicando de forma
transformadora, Professor J. A Cuenca
Lloc: Unida Terrassa Horari de 10 a 19
20-3 CET– Contemporanis Aspectos
bíblicos Teologicos i pastorales amb el
teòleg Harold Segura de 9,45 a 13,45
amb el tema “Teologia con rostro de
niñez” Lloc a determinar, ens demanen
que si esteu interessats confirmeu.

PREPAREM L’ESCOLA DOMINICAL
Dll: 2 Reis 22:1-2
Dm: 2 Reis 22:11-13
Dc:2 Reis 22:14
Dj: 2 Reis 22:15-17
Dv: 2 Reis 22:18-20
Dss: 2Cro 34:19-28
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

