
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per l’Amadeu ila 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. Donem gràcies per les 
persones que donen el seu temps i les seves capacitats per servir al Senyor  
  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. Agraïm al Senyor que de mica en mica ens 
podem anar retrobant per celebrar junts l'amor del Crist  
  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 

Diaques 
Caldera-Grup de pregària 

Corals 

Diumenge: Escola dominical 11 h 

Aturada estival 

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 

4 juliol /  11 juliol 
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R 
Torn de porta:  Segons disponibilitat 

Suport educatiu:  aturada estival 

ANIVERSARIS  

7 Maruja M    8 Erin A 

10 Joan O 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

4-7-2021 

Número 1797 

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  



UNA ALTRA FORMA D’ENTEN-
DRE LA DIVINITAT (1)   

INTRODUCCIÓ 

Tindrà raó l'antropòleg escocès James Frazer a l'afirmar que la religió constitueix un esta-
di intermedi de la història de el coneixement humà? També Auguste Compte, creador del 
positivisme i de la sociologia, divideix l'esdevenir de l'home en el món en tres etapes. En 
els primers estadis de la civilització trobem l’animisme que, progressivament, va ser subs-
tituït per la religió, per a ser reemplaçada finalment per la ciència . 

L'estudi de l'aparició i evolució de el fet religiós ens situa, en els inicis de l'procés d'homi-
nització i humanització, en una religió natural derivada de la contemplació de l'món cir-
cumdant: misteriós, terrorífic i fascinant en el llenguatge de l'teòleg alemany Rudolf Otto. 

La racionalització del misteri va conduir a l'animisme (de el llatí ànima). Té a veure amb 
la creença primitiva que els elements o manifestacions de el món natural (muntanyes, 
roques, rius, mars, arbres, animals...) estaven dotats d'ànima (vida). L'esperit omplia el 
cosmos. Tota la realitat era sagrada i l'espiritualitat, holística: la divinitat no era Algú, sinó 
el Tot del què formaven part. 

Posteriorment, s'associen a la divinitat manifestacions de la natura com el cel i la terra; el 
sol, la lluna i les estrelles; els mars, rius, muntanyes; determinats animals o plantes; el foc 
... A l'Edat dels Metalls el homo sapiens sapiens col·loca, per sobre de la realitat física, 
éssers espirituals o mitològics (ancestres, esperits dels difunts, elfs ...) i entre els anys 
5.000 aC- 4.000 aC apareixen a Mesopotàmia les primeres divinitats (politeisme) en un 
sentit teista. Més tard, sorgeix la creença en un sol Ésser Suprem i separat del món 
(Marduk a Babilònia, Aton a Egipte, Zeus a Grècia, Júpiter a Roma, monoteisme d'Israel 
...), que intervé en els assumptes de la terra. 

El cristianisme s'ha servit d'aquest model teista durant segles. El pla metafísic d'un univers 
espiritual, "més enllà" de la realitat cosmològica, ha impregnat les consciències creients 
fins avui. 

En el pensament de James Frazer o d'Auguste Compte, arribarà el dia, que la religió serà 
substituïda per una nova manera de pensament més eficaç: el pensament científic . La 
ciència, a l'descobrir les lleis naturals que expliquen els fenòmens naturals, permetrà inci-
dir sobre la naturalesa i obtenir el que es desitja sense necessitat d'invocar la intervenció 
de cap ésser sobrenatural. 

ON SOM? 

Sens dubte, en el nostre context occidental o de primer món, ens trobem en la etapa cien-
tífica. Per amples sectors socials, Déu (en el sentit tradicional teista) ja no forma part de 
l'equació. Coneixem les lleis, els principis i les constants universals que expliquen els 
fenòmens de la natura. La imatge d'un Ésser Superior, en un cel metafísic, movent els fils 
de la realitat no és assumible. Un exemple recent el trobem enfront de l'COVID-19 quan 
la coordinació mundial de governs i empreses de el sector farmacèutic per al desenvolu-
pament ràpid de les vacunes ha substituït les rogatives d'abans. 

 Jaume Triginé  - Article a Lupaprotes-

tante 16-6-2021  

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

http://www.bonallavor.es/ 

ESTEM AL TEU COSTAT 

OFRENA 

LA PREGUNTA DE L’ED 

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  

Classificació final 
 
Julia i Andreu 44 punts 
Familia Orengo 40 punts 
Anna Poquet  24 punts 
Paco Romero 4 punts 

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

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930 

Josuè i la terra promesa 

Dll: Josuè 1: 4-9; Dm: Josuè 3: 9-13; Dc: Josuè 6: 1-5; Dj: Josuè 6: 20-21;  

Dv: Josuè 21: 43-45; Dss: Josuè 23: 1-5  

GRÀCIES 

Tots els diumenges a les 11h Culte 
d’adoració, presencial i per YouTube 

             Convida als teus contactes. 

Final de curs. 

Dedicar part del teu temps al servei dels 
altres, forma part del nostre Compro-
mís. Posa’t en contacte amb la respon-
sable de Bona Llavor Diaconia i comen-
ta on et embla que pots servir. El setem-
bre ja és aquí. Siguem llum a la notra 
ciutat. 

CRIDES AL VOLUNTARIAT 

ESTIU 2021 

Iniciem período d’estiu i sempre trobem 
edificant compartir amb els nostres ger-
mans i germanes les expeeriències d’a-
quest período construint un recull de 
fotos d’aquest temps. Enguany us dema-
naria que ens féssiu arribar fotos amb 
una petita frsae d’agraïment a Déu des-
près d’aquests mesos complicats de 
pandemia. I si visiteu alguna comunitat 
saludeu-los de part de la 
Primera i envieu-nos una 
foto.     

MOLT BON ESTIU  


