
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per l’Amadeu i la Raquel R 
 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, pel grup d’adolescents i joves; 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. Per Colombia, Israel i Palestina 
 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. 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

Diaques 

Caldera-Grup de pregària 

Corals 

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

Dijous  a les 18h 

Al·leluia:  a les 20h 

L’Estel:   

Senyores 
Francesc A: 609475704;  

Eva Ll 679124234; 

Myriam R: 676233434;  

David R: 607268842 ;  

Manel P: 615315239 

Pastor: Nelson Araujo 696317485 

Bona Llavor Cultes 

16 maig /  23 maig 
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R 
Torn de porta:  Segons disponibilitat 

Suport educatiu:  Dijous 2/4 de 6 

ANIVERSARIS    

20 Gabi L 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

16-5-2021 

Número 1790 

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! 

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

Procureu de treure partit del moment present, 

perquè els temps que vivim són dolents.  

Efesis 5: 16 



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  

L'espiritualitat cristiana en el context de l'es-
piritualitat postmoderna (3) 

Jaume Triginé 

3.1.- Despendre’s del dogmatisme excloent. Els diferents accessos al misteri de l'existència, se'ns 
presenten com a complementaris i ens insten a presentar la positivitat de l'espiritualitat cristiana. 
Per a això, és necessari desprendre’s del dogmatisme exclusivista que ha impregnat amb fre-
qüència el nostre discurs. També reconèixer que el nostre accés a el Misteri és limitat i amb im-
portants components d'interpretació i de projecció subjectiva. Com escrivia Raimon Panikaar: 
Cada religió, ideologia, tradició, cultura ... no pot pretendre de manera raonable esgotar la 
gamma universal de l'experiència humana. 

3.2.- Redescobrir la positivitat de la pròpia espiritualitat. Molts busquen en les noves espirituali-
tats elements d'utilitat per afrontat el dia dia. Exemple d'això és l'increment de pràctiques de ma-
triu oriental com el ioga, la meditació. Haurem d'esforçar-nos a presentar els elements practics 
de l'espiritualitat cristiana: autoanàlisi, discerniment, silenci, meditació, oració, contemplació ... i 
la seva correlació positiva amb el món interior de la persona: coneixement, introspecció, pacifi-
cació, serenitat, confiança, esperança ... 

3.3.- Emfatitzar les qüestions ètiques i ecològiques. Caldrà explicar millor el component ètic i de 
compromís del nostre model d'espiritualitat com preconitzava el teòleg, recentment mort, Johann 
Baptist Metz Al parlar de la mística d'ulls oberts, considerant l'orientació al proïsme, especialment 
als més febles, com una dimensió de l'espiritualitat personal. El món globalitzat en què vivim 
requereix el coneixement de la complexitat social per promoure formes de solidaritat tendents a 
aconseguir canvis en les estructures socials que requereixen conversió. Es fa necessari col·locar-se 
a la banda de tots aquells que treballen i lluiten per millorar les condicions de vida sobre el pla-
neta, reduir la contaminació ambiental, aturar el canvi climàtic, mantenir la biodiversitat ... És 
imprescindible recuperar la visió sagrada de la creació, descobrint en la realitat el seu element 
de profunditat o signe de la divinitat. 

3.4.- Comunicar millor. El desconeixement de l'espiritualitat cristiana i el que aporta a la integra-
litat de la persona o, el que és més preocupant, una percepció distorsionada de la fe, les seves 
implicacions i conseqüències es troba, sens dubte, en la gènesi de la recerca d'altres models reli-
giosos o laics d'espiritualitat. És per això que caldrà invertir temps i recursos en millorar els nos-
tres espais de comunicació per tal de modificar les idees preconcebudes dels nostres conciu-
tadans sobre el cristianisme que no s'ajusten a la realitat. Amb una teologia ancorada en qües-
tions dogmàtiques, amb hermenèutiques literals de la Bíblia, amb actituds discriminatòries pel 
que fa a la dona, amb la nostra absència en els fòrums en favor de la justícia social, la inclusió... 
hem contribuït a incrementar el llast conceptual de prejudicis que han de ser eradicats. Això re-
querirà una major i millor contextualització del nostre relat. 

Caldrà explicar que ser cristià és practicar l'evangeli, seguir Jesús, adquirir compromisos de 
transformació de les situacions injustes, estimar. Caldrar explicar que no és el mateix tenir creen-
ces, conviccions, valors i un determinat estil de vida que participar en actes religiosos dels que 
moltes persones s'han allunyat. Finalment, el missatge creient d'amor, compassió i solidaritat ha 
de incardinar-se en l'experiència, expectatives i necessitats de les persones. Caldrà apropar-se als 
espais on la vida fa mal, en cas contrari, tant la credibilitat del missatge com del missatger serà 
posada en dubte. 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

http://www.bonallavor.es/ 

 

OFRENA 

LA PREGUNTA DE L’ED 

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. 
Pista 2. Caminen tots dos junts 
Pista 3. Estan molt tristos 

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

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930 

Consells d’ahir i d’avui 

Dll Prov 3: 11-12;       

Dm Prov 3: 27-28 ;      

Dc Prov 3: 31-32;    

Dj Prov 4: 24-25;      

Dv Prov 4: 26-27 ;         

Dss Prov 9: 11-12 

GRÀCIES 

21-5 Rebost 

23-5 Mosaic 11:30 per zoom i 

Facebook 

6-6 Escola dominical 11:30 per zoom 

Cada dimecres a les 20h Culte de 

Pregària per ZOOM 

Tots el diumenges a les 18h Culte 

d’adoració , presencial i per youtube 

   Cada dimecres a les 20h Culte de 
pregària  

Convida als teus contactes. 

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

CRIDES AL VOLUNTARIAT 

FORMACIÓ 

DE JÚNIA AL #METOO 

29 de maig a les 18:30 Xerrada col·loqui 
amb Mireia Vidal i Quintero: Les dones 
als orígens del cristianisme i per què en-
cara estan d’actualitat. 

Si vols participar, envia un coreu a: 

info@esglesiaredemptor.org amb la pa-
raula #METOO i t’enviaran un enllaç per 
poder participar-hi 

EFEMÈRIDE  

El 12  de maig de 1914 mort a València 

Vicent Mateu, pastor baptista i referent 

del protestantisme a València. Autodi-

dacta i polifacètic i exercint  en qualsevol 

ministeri que servis per l’obra de Déu 

fundador d’esglésies a l’Horta i la Ribe-

ra, gairebé sempre predicava en la llen-

gua del seu país. Es recordat com un 

pacificador de l’església.  


