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

Amadeu, Raquel R, Mª Antonia P.
 Per les persones més grans.
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat. Fes una llista i prega per
cada una d’elles. 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: Bona Llavor, Escola Dominical, Coral,
Equip dels cultes, Mosaic, Evangelització, per les persones que ens visiten
presencialment o per les xarxes.
 Per la comunitat en aquest moments de dificultat, per saber com gestionar
aquesta crisi i per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies que també
estan vivint aquests temps de dificultat.
 Pels diaques els responsables de ministeris 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 Josefina Mata i Betsan, l’Hospital Evangèlic i RIE.
 Per les persones que pateixen opressió, discriminació i efectes climàtics. Que
puguem ser llum i font d’esperança.
 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
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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:
2 maig / 9 maig
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R
Torn de porta: Segons disponibilitat

ANIVERSARIS

Qui vigila el que diu conserva la vida, qui parla sense
reflexió se’n va a la ruïna
Proverbis 13: 3

2 Juana F 4 Mª Teresa A
6 Lois R

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

L'espiritualitat cristiana en el context de l'espiritualitat postmoderna (2)

Jaume Triginé

2.- Algunes expressions de l'espiritualitat postmoderna
2.1.- El fonament últim de la realitat.

http://www.bonallavor.es/

Els corrents d'espiritualitat contemporànies superen les fronteres de les diverses religions i la
dialèctica entre creients, agnòstics i ateus doncs en ella es distingeixen alguns eixos comuns
com és el reconeixement de l'element de Misteri o de profunditat, en el seu sentit metafísic, de
la realitat. Les religions monoteistes el denominaran amb els diferents noms de la divinitat;
altres religions i cosmovisions faran servir termes acords amb la seva tradició religiosa o secular.

bonallavordiaconia@gmail.com

2.2.- La qüestió social
Un segon aspecte és l'obertura a l'proïsme. La sensibilitat en relació amb les necessitats més
bàsiques dels grans col·lectius: immigrants, bosses de pobresa a les grans ciutats ... no deixa
de incrementar-se. Moltes persones realitzen treballs o col·laboren econòmicament amb les
ONG; contribueixen a les iniciatives dels Bancs d'Aliments, menjadors socials ...; dediquen
temps a acompanyar persones grans o persones malaltes. Es tracta del component ètic de
l'espiritualitat i té a veure la superació de l'hedonisme, la motivació de poder i l'acumulació
compulsiva de tot el que la societat de consum situa davant dels nostres ulls. Com bé descriu
el psicoanalista Luis Chiozza: L'existència d'un mateix és massa petita per dedicar-li la vida, si
no hi hagués en ella éssers significatius no valdria la pena viure. Una persona viu perquè li
dedica la vida a algú o a alguna cosa.
2.3.- L'ecologia
Un tercer element compartit és la preocupació ecològica. No podem oblidar que la nostra
subsistència depèn de l'manteniment de l'ecosistema que ens acull. La Terra pot mantenir-se
sense l'espècie humana. Així ha estat durant milions d'anys en els què s'ha anat formant la
vida, la seva emergència i diversificació fins a arribar als nivells de complexitat dels éssers
humans. Però nosaltres no podem sobreviure sense la Terra. Necessitem l'aire que respirem,
les plantes i els animals, l'aigua, la llum, els cicles de les estacions i l’univers sencer, que amb
la seva immensitat és condició necessària per a l'existència de la vida, segons indiquen els
pressupostos de l'astrofísica. L'espiritualitat emergent assenyala la necessitat de refer els vincles amb la natura.
3.- Funció contextual de l'espiritualitat cristiana
És urgent interpretar els signes dels temps i valorar el ressorgir de l'espiritualitat, si bé de forma crítica, donada la possibilitat que, en un intent de superar el desencís socioeconòmic, la
manca de sentit existencial i la frustració generada per la pròpia església, moltes persones es
refugiïn en una espiritualitat personalista que els protegeix d'un Déu que els interpel·la directament i reclama un compromís vital.

Article de “lupaprotestante”, 12-3-2021.

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

GRÀCIES
30-4 Rebost
2-5 Escola dominical 11:30h per zoom i
Facebook
Culte d’adoració a les 18h, presencial
i per youtube
9-5 Mosaic 11:30 per zoom i Facebook
Culte d’adoració a les 18h, presencial
i per youtube
Cada dimecres a les 20h Culte de
pregària

FORMACIÓ
FORMACIÓ PER A ENTITATS SENSE
ÀNIM DE LUCRE DE SABADELL: COM
MANTENIR VIVES LES XARXES SOCIALS
DE L’ENTITAT?
Curs adreçat als membres de les entitats
sense ànim de lucre de Sabadell que
volen adquirir nous coneixements, estratègies i eines per generar i compartir
continguts a les xarxes socials de l’entitat
Docència: Fundació Catalana de l'Esplai
Durada: 3 hores/ Data: els dimarts 27
d'abril i 4 de maig de 2021/Horari:de
18 a 19.30 h

DE JÚNIA AL #METOO
29 de maig a les 18:30 Xerrada
col·loqui amb Mireia Vidal i Quintero:
Les dones als origens del cristianisme i
per què encara están d’actualitat.
Si vols participar, envia un coreu a:
info@esglesiaredemptor.org amb la
paraula #METOO i t’enviaran un enllaç
per poder participar-hi

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
Resposta abril:
La vinya de Nabot (1 Reis 21:1)
CONCURS MAIG
Busquem dos homes:
Pista 1. D’un no sabem el nom. L’altre surt
en dos evangelis, encara que no aclareix is
és la mateixa persona.

CRIDES AL VOLUNTARIAT
Malgrat està en temps de COVID, segur
que pots donar part del teu temps pel servei. Posa’t en contacte amb la responsable
de Bona llavor diaconia i comenta on et
sembla que pots servir

LECTURES BÍBLIQUES
Promeses de felicitat
Dll Dt 28: 1-8;
Dm Dt 28: 9-14;
Dc Dt 6: 1-9;
Dj Dt 31: 7-8;
Dv Dt 30: 8-10;
Dss Dt 30: 15-18.

