Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la Maria Cs, l’

Amadeu, Raquel R.
 Per les persones més grans. Per les persones que han sofert una pèrdua.
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets,
familiars..) que s’han distanciat del Senyor. Per les que han sofert una pèrdua.
 Per la situació de crisi sanitària que està vivint el nostre país i tot el món.
 Pels ministeris i serveis a la comunitat i la represa: Bona Llavor, Escola Dominical,
Coral, Equip dels cultes, Mosaic, Evangelització...
 Per la comunitat en aquest moments de dificultat, per saber com gestionar
aquesta crisi i per poder celebrar junts el Crist. Per la responsabilitat personal de
cada un de nosaltres.
 Pels diaques i el pastor , saviesa i visió per seguir desenvolupant la tasca que tenim
encomanada i els reptes nous que haurem de superar cada dia.
 Per les persones que treballen per cobrir les nostres necessitats.
 Per la Llar d’avis de Vilafranca, l’Hospital Evangèlic i RIE.
 Per les persones que pateixen, opressió, discriminació i efectes climàtics. Que
puguem ser llum i font d’esperança. Per la sequera que passen alguns països
especialment per Paraguai i els incendis que provoca.
 Agrair el do de la vida, les possibilitats que ens dona per compartir l’amor
Déu, i els dons que ens ha donat el Senyor.

Cultes
Diumenge: Escola dominical 11 h
Dijous: Culte de pregària a les 20h

18-10-2020
Número 1760

Benvingut!

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell
93 7103540

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!

Bona Llavor
Suport educatiu: Dijous 2/4 de 6

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

Senyores
Dijous a les 18h

Corals
Al·leluia: a les 20h

Diaques
Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Manel P: 615315239
Pastor: Nelson Araujo 696317485

L’Estel:
11 d’octubre//18 d’octubre
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R
Torn de porta: Segons disponibilitat

ANIVERSARIS

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

El calendari cristià i la Covid-19 (I)
La pandèmia de l'COVID-19 ha obligat a el món a enfrontar-se a un dels fenòmens
més enigmàtics de la vida humana: la realitat del mal i el sofriment. Hi ha moltes fonts
de maldat al món. Des del punt de vista bíblic, el mal prové en última instància de
Satanàs, que "ronda rugint com un lleó, buscant a qui devorar" (1 Pere 5: 8). El mal
també pot provenir de causes naturals en forma de desastres i epidèmies. Certament,
la Bíblia proporciona exemples en què les plagues i les pestilències són enviades per
Déu com a càstig pel pecat humà. Un dels exemples clàssics d'això són les plagues que
Egipte va haver de suportar quan el faraó es va negar a alliberar Israel de l'esclavitud.
En el cas de Job, va venir com una prova de fe en la sobirania de Déu. També hi ha el
mal moral, que emana de les nostres eleccions pecaminoses, com en el cas d'Adam i
Eva, en Gènesi 3.
La Bíblia dona compte de totes aquestes fonts de maldat i presenta el mal com allò
que s'oposa a el bé i que, en última instància, infligeix patiment. Christopher Wright
assenyala correctament que "tots lluitem per donar sentit a la presència de el mal
enmig de la bona creació de Déu". La crisi de l'coronavirus ha pertorbat la vida de
l'església i s'ha convertit per a molts cristians en un exemple clàssic de l'enigma del mal
contra la realitat d'un Déu compassiu.
La Covid-19 i les celebracions cristianes
Va ser en l'apogeu de la pandèmia de l'COVID-19 que l'església va haver de celebrar
alguns dels seus esdeveniments més importants: la Crucifixió, la Resurrecció, l'Ascensió
i la Pentecosta. En contextos no occidentals, normalment aquests són esdeveniments
que atreuen molta gent a l'església. Els celebren amb processons públiques, recreant
en tons alegres la marxa al Gòlgota, la tomba i la muntanya de l'ascensió i el coronen
amb la celebració de l'arribada de l'Esperit en la Pentecosta. Però enguany es van
celebrar amb melangia. Semblava estrany, però era el mateix context en el qual va
néixer la nostra fe. La fe cristiana mateixa va sorgir dels gemecs d'alliberament del
mal. Els confinaments ofereixen oportunitats per reflexionar sobre els dolorosos orígens
de la nostra fe, quan els poders de el mal van resistir el poder de el Senyor sobirà. A la
llum dels significats bíblics d'aquestes celebracions, ¿quines són les lliçons teològiques
sobre el mal i el sofriment que podem aprendre d'aquesta pandèmia de l'COVID-19?
En paraules de Wright, els que creiem en Déu, el coneixem i confiem en ell "ens trobem
desolats per l'atac emocional i espiritual" de el mal al món.
J. Kwabena Asamoah-Gyadu es professor de la càtedra Baëta-Grau de Cristianisme
Africà i Teologia Pentecostal al Theological Seminary, a Legon (Ghana). (en
protestantedigital.com)

ESTEM AL TEU COSTAT
Estàs sol o sola, ets una persona gran, estàs malalta. Et sents vulnerable, necessites
ajut o necessites parlar. No ho dubtis, posa’t en contacte amb nosaltres.
650794353/ 93 710 3540

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

GRÀCIES
Diumenge 18 d’octubre a les 18h culte
d'adoració si les circumstàncies ho
permeten el celebrarem de manera
presencial, seguint tots els protocols de
seguretat i alhora l’emetrem pel nostre
canal Youtube.
25 del 10 a les 11,30 Mosaic, per Zoom,
FBlive i presencial si les circumstàncies ho
permeten
Tot els dimecres Trobada de pregària a
les 20h per ZOOM
23 d’octubre Rebost
18 d’octubre torna amb energia l’ Escola
Dominical a les 11 del matí de moment
per ZOOM i FB Live
Convida als teus contactes.

OFRENA
Responsabilitat, compromís ,
privilegi, adoració... Les teves
aportacions són necessàries
pel manteniment de la comunitat.

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930

LA PREGUNTA DE L’ED
Comencem un curs una mica
especial, però no volem
perdre l’ocasió de seguir
estudiant la Paraula
MES D’OCTUBRE
BUSQUEM UN HOME
PISTA 3: Només el trobem en un dels
evangelis, però surt tres vegades en
situacions diferents
PISTA 2: Era poruc, tenia por del que
FORMACIÓ
diran
CET: Seminari: Teologia del ministerio PISTA 1: era una persona important
pastoral: Fundamentos. Dies 17-10; 7-11i entre el jueus
12-12 a la EB de Badalona
Seminari Taller: Estrategia de Jesus y el
discipulado: Discipulos que hacen
discipulos. Dies 26-10 16-11 i 14-12
CONVENCIÓ: Pots inscriure’t a la 68è
Convenció que es celebrarà del 23 al 25
d’octubre.
GLOBAL-LEADERSHIP:13 i 14 de novembre
Terr assa for mació de lid eratge.
Www.global-leadership.es/es

CALENDARI SOLIDARI
RIE ha preparat un bonic calendari
solidari pel 2021. Feu la comanda amb
temps

OPERACIÓ NEN DE NADAL
https://operacionninodel
anavidad.org/

LECTURES BÍBLIQUES
El Senyor allibera el sofriment
Dll Salm 34:17-20; Dm Salm 18:16-21; Dc Salm 37:39-40;
Dj Salm 70: 4-5; Dv Salm 97: 10-12; Dss Salm 146: 5-10

