Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la Raquel R, el Pere A i la Rosa.
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 la situació 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 el
retorn i per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies que també estan
vivint aquests nous temps. 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 se’ns
presenten com comunitat.
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.

HORARI de cultes

Bona Llavor

Diumenge: Escola dominical 11 h
Culte d’adoració 18h
Dijous: Culte de pregària a les 20h zoom

Caldera-Grup de pregària

15 minuts abans del culte/ Secretaria

Senyores
Dijous a les 18,15

Corals
Al·.leluia: a les 19,45
L’Estel:
31 d’ octubre// 7 de novembre
Diaca de torn: Manel P// Francesc A
Torn de porta: Benjamí G// Ruben R

Cada 2 divendres al matí

Diaques

31-10-2021
Número 1808

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!

Us deixo la pau, us dono la meva pau. Jo us dono la
pau que el món no dóna. Que els vostres cors s'asserenin i no temin.
Joan 14: 27

2n dimarts de cada mes a les 9 al
zoom
Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Manel P: 615315239
Pastor: Nelson Araujo 696317485

ANIVERSARIS

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

EMPRESONATS EN LES ESTRUCTURES (II)

Jaume Triginé
Lupa protestante
17-09-2021

«La temptació de tota religió és pretendre tancar
el Misteri i la Vida en un sistema ».
Xavier Melloni

GRÀCIES
http://www.bonallavor.es/

ESTRUCTURA RITUAL
Aquesta estructura està constituïda per les cerimònies religioses, els sagraments o ordenances, les celebracions, la litúrgia, els cants, les oracions, les lectures dels textos
sagrats, la música, els temps de silenci… La seva funció és imprescindible si no oblidem que, com bé va descriure el filòsof Ernst Cassirer, som animals simbòlics i que
els ritus actuen com a elements de mediació entre el món metafísic i la nostra realitat
contingent.
Però també aquí trobem certs esculls. La incapacitat de transcendir la funció metafòrica dels elements rituals, per mancances pedagògiques, ens situa en una mena de
reduccionisme (allò de romandre més pendents del dit, que d'allò al que el dit apunta
o assenyala). Un segon risc és el del legalisme o l'estat de satisfacció derivat del compliment de les manifestacions externes de la fe. És el sentiment d'autosatisfacció i de
justificació per haver participat en la posada en escena de la nostra religiositat.
Amb tot, el principal problema rau en la imatge de Déu que aquesta estructura ritual,
a nivell de contingut i forma, va generant al món conscient i inconscient de la persona. Molts dels textos emprats en els serveis religiosos, determinades lletres de les cançons, el contingut de les pregàries, les reflexions, les experiències compartides…
contribueixen, massa sovint, a la conceptualització d'un ésser superior en un món metafísic entès com a causa dels efectes que s'esdevenen a l'espai-temps, a la pretensió
que Déu sigui funcional a les nostres necessitats a través de l'oració, a la necessitat de
la mort sacrificial per al perdó dels pecats o a una escatologia propera a la ciència
ficció, entre molts altres exemples.

bonallavordiaconia@gmail.com

Propera distribució 5-11-21
Els dijous :Trobada de pregària a les 20h
presencial i zoom. Senyores a les 18,15
presencial
Els Diumenge:
11h ED presencial i youTube
18h Culte d’adoració, presencial i
5-11 Rebost
14-11 Mosaic 11,30
Convida als teus contactes.
26 i 27 del 11 GLS Terrassa

NEN DE NADAL
Ja tens la capseta? Demana-la.
https://operacionninodelanavidad.org/

CRIDES AL VOLUNTARIAT

GRAN RECAPTA

Vols ser voluntari, aquest
any la feina es una mica
22-11 Casal Pere Quart diferent,
parla amb
18h projecció del documenl’Anna
P
o
l'Àngela
R i et donarà tota la
tal d’en David Casals

Tota religió sol estar acompanyada d'un codi de normes morals que regeixen la conducta dels seus fidels entre si i pel que fa a la comunitat on està integrada.

No es qüestiona la necessitat de normes, drets i deures que orientin l’existència i les
relacions interpersonals; ara bé, l'èmfasi en l'observança de determinades conductes,
desvinculades de la motivació principal que és l'amor i el bé de la persona receptora
de la nostra acció o omissió, condueixen, en aquest supòsit, al legalisme moral, a la
satisfacció del deure complert.

Responsabilitat,
compromís, privilegi,
adoració... Les teves
aportacions són necessàries pel
manteniment de la comunitat.
ES 84 0081 0384 2400 0119 7930

Dedicar part del teu temps
al servei dels altres, forma
part de nostre compromís.
CONCURS DE FOTOGRAFIA
Modalitat menors de 18 anys: Els animals Posa’t en contacte amb la responsable
de Bona Llavor Diaconia i comenta on
de la creació.
Modalitat Adults “la Natura”
et sembla que pots servir. Siguem
Més info. M Antònia o al taulell
llum a la nostra ciutat.

ESTRUCTURA ÈTICA

Sol trobar-se referenciat al contingut normatiu dels textos sagrats, a les seves interpretacions posteriors, als ensenyaments dels seus profetes i mestres, als principis i valors
fundacionals…

OFRENA

“Protestants historia silenciada”

ESTEM AL TEU COSTAT

Estàs sol o sola, ets una persona gran,
estàs malalta. Et sents vulnerable,
Diumenge 7-11-21 Paràbola “El tresor
necessites ajut o necessites parlar. No ho
amagat i la perla Mt 13, 44-46
dubtis, posa’t en contacte amb nosaltres.
RESPOSTA octubre: Sem, Cam i Jalet
650794353/ 93 710 3540
Concurs NOVEMBRE Busquem dos nois i
una noia:
Pista 1. Eren germans de pare i mare.
Tenien germanastres.
LECTURES BÍBLIQUES

ESCOLA DOMINICAL

Jesús i els nens
Dj: Mt 18: 10

Dll: Mt 5:19
Dv: Mt 25: 40

Dm: Mt 10:42 Dc: Mt 18:6
Dss: Mc 10: 15

