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, la
Rosa, per la Sebastiana, pel Jaime R
 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 una humanitat formada per homes i dones que es reconeguin, es
valorin i es tractin com iguals.
 Pels ministeris i serveis a la comunitat. Especialment pel Grup dinamitzador
d’evangelització, pel treball que estant desenvolupant i el que desenvoluparan. Agraïm
la capacitat i l’oportunitat que el Senyor ens dona per servir.
 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

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!

per ell, uns i altres tenim accés al pare per mitjà d'un mateix Esperit.
De manera que ja no sou estrangers ni forasters, sinó que sou
conciutadans dels sants i família de Déu,

Diaques

Senyores

Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Pastor: Nelson Araujo 696317485

Al·leluia: Diumenge a les 20h

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell

Cada 2 divendres al matí
Repartim roba, aliments, i conversem
Suport educatiu: dijous a les 5,30
2n dimarts de cada mes a 2/4 de
9 de la nit.

Corals

Número 1685

Bona Llavor

15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Dijous a les 6 de la tarda

12 de maig de 2019

L’Estel:
12 de maig// 19 de maig
Diaca de torn: Eva LL//David R
Torn de porta: Rubén R// Benjami G

ANIVERSARIS
13 Carles R

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

Els cristians alemanys i l'auge del nazisme (2)
per Guillem Correa, pastor a Barcelona i secretari general del CEC

Però la pregunta de fons no era si l'Església podia discriminar els seus
membres per raons ètniques. La veritable qüestió, d'ahir i d'avui, a la qual
havia de respondre, era: què significava ser l'Església de Jesucrist davant de
l'acció de l'Estat.
El teòleg luterà Dietrich Bonhoeffer, va buscar la resposta a la pregunta anterior en un minuciós estudi del capítol 13 del llibre de Romans del Nou
Testament.
La seva intenció va ser advertir l'Església del perill que corria si s'allunyava
dels camins bíblics. Malgrat els seus intents no va aconseguir convèncer els
que se li van oposar.
La Bíblia i la història van ratificar els seus ensenyaments.
Dos van ser els seus principals conclusions.
Primera, la funció de l'Església és la d'ajudar a l'Estat a ser Estat. Cito literalment, per aconseguir aquest propòsit l'Església ha de "preguntar de continu
a l'Estat si la seva acció es pot justificar com a acte legítim de l'Estat, és a
dir, que condueix a la llei i l'ordre, i no a la maldat i al desordre". I més endavant afegeix que si l'Estat crea "una llei i un ordre excessius ... desenvolupa el seu poder fins al punt que priva la predicació a la fe cristiana ... dels
seus drets".
Enfront dels "cristians alemanys", que van acceptar amb entusiasme la discriminació per raons ètniques per mantenir l’ "ordre" en l'Estat, Bonhoeffer
exposa la força de l'argument bíblic segons el qual el que valida l'acció de
l'estat és la seva legitimització i no la seva capacitat de poder.
La Segona conclusió, per a aquest teòleg, és que "l'església té una obligació
incondicional envers les víctimes de qualsevol ordre de la societat".
Per què si avui ho veiem tan clar no ho van veure de la mateixa manera els
"cristians alemanys"? Segurament es van deixar arrossegar més per l'atmosfera política del seu temps que no pas pels ensenyaments bíblics i teològics.
Tractant de ser més bíblics que ningú, van ser els menys fidels a la paraula
de Déu i les conseqüències dels seus errors encara avui omplen de vergonya a l'Església de Déu.

http://www.bonallavor.es/

12-5 Dia de la Família

bonallavordiaconia@gmail.com

La Pregunta de l’ED

16, 24, i 30 de maig Suport educatiu a
les 17,30/ Espai dones a les 18h/ Culte CONCURS MAIG
Busquem un matrimoni
de pregària a les 20h
18-5 Visita a la Llar d’avis de Vilafranca
24-5 Rebost

Pista 1. Van fer una cosa

que no va agradar a Déu:
31-5 Campanya primavera Rebost Es van deixar temptar per Satanàs.
solidari. Apunta’t
Pista 2. Un dels líders de l’Església els
Informació detallada al taulell

VISITA A LA LLAR D’AVIS
El pròxim dissabte 18 de maig, la

hi va dir.

FELICITACIÓ

Felicitem a l’Església Baptista de la
Coral Al·leluia, realitzarà una visita
ciutat de Girona pel seu 60è aniversari.
a la llar d’avis de Vilafranca. Els
És un motiu de goig, d’alegria i
que els vulgueu
acompanyar
agraïment a Déu, per ser presència en
parleu amb en Benjamí G.
Aquesta ciutat.

FORMACIÓ
CET–

Reciclatge

Seminari–
Taller
Ultima sessió el 3 de

LECTURES BÍBLIQUES
Maria Magdalena

Dll: Mt 27: 54-61
juny “Dinàmica de la Fe”, Reflexions Dm: Mt 28: 1-10
sobre el que significa creure a la Dc: Mc 16: 1-8
Dj: Mc 16: 9-11
nostra església 1eebs .
Dv: Jn 19: 25-27
MIRA AL TAULELL
Dss: Jn 20:11-18
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

