
 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 

11 juliol /  18 juliol 
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R 
Torn de porta:  Segons disponibilitat 

Suport educatiu:  aturada estival 

ANIVERSARIS  

12 Rubén R.  /   Nel A. 

16 Ada A. 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

11-7-2021 

Número 1798 

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 (2)   

ON SOM?   El percentatge de persones atees, agnòstiques o indiferents en matèria religiosa creix 
en la mateixa proporció que disminueixen els creients i es buiden les esglésies. Però en el rebuig 
actual del teisme, més que una crisi de Déu, identifiquem una impossibilitat de comprensió i 
d'identificació del seu concepte tradicional. Lluís Duch, doctor en antropologia i teologia per la 
Universitat de Tübingen, escriu sobre la qüestió  que « l’actual imatge de Déu resulta irrellevant i 
sense cap interès per a una gran majoria de ciutadans ». 

Ressonen les paraules de l'teòleg Dietrich Bonhoeffer: « El Déu que ens fa viure en el món sense la 
hipòtesi de treball Déu, és el Déu davant del qual estem permanentment. Davant Déu i amb Déu 
vivim sense Déu ». Ens trobem davant d'un oxímoron? Viure davant Déu sense Déu sembla una 
contradicció de termes. Però, ¿és realment així? 

ALTRE MANERA D'ENTENDRE LA DIVINITAT   Què entén el teòleg alemany amb l'expressió « sense 
Déu »? ¿Nega a Déu o la seva distorsionada imatge? Si és així, ¿quina imatge de la divinitat rebu-
tja quan afirma « vivim sense Déu »? La resposta no és altra que la que ha dominat la nostra cul-
tura occidental, per tant: 

-La d'un Ens, amb trets antropomòrfics, instal·lat en un il·localitzable cel que explica la realitat 
cosmològica i antropològica, a la qual dóna sentit. 
-La d'un Ésser omnipotent, que mou els fils de la història, que prohibeix, exigeix obediència, és 
temible i castiga amb penes eternes els pecats comesos en la temporalitat. 
-La de, en els mateixos termes de l'màrtir d'Auschwitz, un “enganxa pedaços” que ve a resoldre els 
"estrips” de l'existència. 
-La d'una absència i silenci que es troba allunyada de la nostra realitat existencial, especialment 
en els moments en què la vida fa mal. 
En contraposició, ¿quina imatge de Déu assumeix al dir « davant Déu i amb Déu vivim »? Dietrich 
Bonhoeffer es refereix més bé: 
-Al Misteri d'amor, bondat i bellesa que tot ho envolta, en lloc d'una projecció antropomòrfica a la 
nostra imatge i semblança. 
-Al principi possibilitador de la realitat, a la qual un cervell d'uns 1.350 cc pot accedir, i d'aquelles 
altres realitats vedades a la nostra neurologia. 
-Al Déu, com propugnava també el teòleg Paul Tillich, al qui no hem de buscar més enllà del 
món, en un pla superior o inferior, sinó en la profunditat de la pròpia existència; no en un sentit 
espacial, sinó metafísic. Com també expressa el teòleg José Arregi: « Fons infinit de tot allò real, 
Font eterna i inesgotable de la realitat, Presència creadora i transformadora que sustenta i mou a 
tots els éssers ». 
 

CONCLUSIÓ   Una altra manera d'entendre la divinitat és necessària. Cal eradicar les projeccions 
antropomòrfiques i submergir-nos en  allò sagrat i / o misteriós de la realitat que « no es pot expli-
citar en conceptes, només pot assenyalar-se per mitjà de la reacció emocional peculiar que desen-
cadena en l'esperit que l'experimenta », en paraules de Rudolf Otto. Haurem d'aprendre a modifi-
car la imatge de Déu que prohibeix, per la de el Déu que allibera a través del reducte últim de la 
pròpia consciència. La imatge del Déu de la por ha de ser erradicada i modificada pel Déu de 
l'amor i expressada en la figura històrica de Jesús de Natzaret. De el Déu allunyat caldrà transitar 
a un concepte de Déu que ens envolta i penetra com « la intimitat més íntima que la nostra pròpia 
intimitat ». Com expressava Agustí d'Hipona. Es tracta d'assumir una nova forma de referir-nos al 
Misteri, a la llum dels coneixements científics i teològics dels que avui disposem. En cas contrari, 
caldrà començar a pensar si James Frazer i Auguste Compte tenien raó. 

 Jaume Triginé  - Article a Lupaprotes-

tante 16-6-2021  

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

http://www.bonallavor.es/ 

ESTEM AL TEU COSTAT 

OFRENA 

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  

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

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930 

Els darrers temps 

Dll: Ap 1:3 ; Dm: Ap 1:5-6;  

Dc Ap 1: 7-8 ; Dj: Ap 2: 2-4;  

Dv: Ap 2: 10-11; Dss: Ap 2: 17 

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  


