
   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.  

Motius de Pregària 

Diaques 
Caldera-Grup de pregària 

Corals 

15 minuts abans del culte/ Secretaria 

Diumenge: Escola dominical 11 h 
Culte d’adoració  18h 

Dijous a les 18,15 
Senyores 

Bona Llavor HORARI de cultes  

31 d’ octubre// 7 de novembre 
Diaca de torn: Manel P// Francesc A 
Torn de porta: Benjamí G// Ruben R 

Al·.leluia:  a les 19,45 

L’Estel:   

Cada 2 divendres al matí 

 

ANIVERSARIS 

9 Maria G 

11 Núria P 

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 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

7-11-2021 

Número 1809 

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  

El cel i la terra passaran, però les meves pa-
raules no passaran.                  Mateu 24:35 



REVISTA UNIDOS  Resum convenció:https://uebe.org/unidos/#actual 

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

És la dimensió institucional que tota organització social, de manera explícita o implícita, reque-
reix per al seu funcionament. Estatuts, reglaments... tenen la finalitat d'ordenar l'església perquè 
aquesta pugui dur a terme la seva missió espiritual. Ara bé, quan la manera d'organitzar la 
comunitat i les normes d'actuació es converteixen en una finalitat per elles mateixes, de manera 
que requereixen més temps, dedicació i recursos que els empleats per aconseguir els objectius 
espirituals, el mitjà s'ha convertit, idolàtricament, en una fi. En aquests casos, el fet fenomeno-
lògic del que és religiós es confon amb l'organització administrativa i social que se'n deriva. 

CONSEQÜÈNCIES DERIVADES DE LES ESTRUCTURES DISFUNCIONALS 

Quan la ciència i la fe són presentades dicotòmicament i, per tal de sacralitzar el text sagrat, es 
provoca el suïcidi intel·lectual de la persona; quan les lectures literals impedeixen la identificació 
dels gèneres literaris; quan la imatge transmesa de Déu s'allunya dels ensenyaments de Jesús; 
quan el criteri d'avaluació de l'espiritualitat personal és el grau de compliment dels “deures” 
religiosos; quan es nega l'autonomia de la creació en emfatitzar un intervencionisme diví per 
sobre de les lleis naturals i de la llibertat individual; quan l'estricte compliment de la llei no té en 
compte la situació ni l'amor al proïsme; quan el legalisme va configurant una espiritualitat dis-
funcional; quan es confon l'estructura formal amb la missió espiritual; quan… 

La dada objectiva és que cada cop hi ha més persones que renuncien a alguns d'aquests espais, 
on el Misteri i la Vida han estat tancats per les estructures religioses; però que, no necessària-
ment, abandonen la fe. Persones que continuen el seu camí més enllà del “sistema” en altres 
escenaris més significatius i d'acord amb les seves necessitats espirituals, pagant-ne el preu de 
la incomprensió i el judici crític. Creients que volen desprendre's de condicionaments limitatius 
per assolir el moll de les coses. 

 APUNT FINAL 

Per mantenir-nos sorpresos, fascinats… davant d’allò que ens transcendeix, caldrà reduir, en la 
mesura que sigui possible, les limitacions que tot sistema o estructura imposa al Misteri en pre-
tendre explicar-lo. I, encara que sigui difícil erradicar les projeccions antropomòrfiques a l'hora 
de pensar la divinitat, n'haurem de ser conscients per no confondre allò que concebem, a través 
de la nostra limitada comprensió de les coses, amb allò sobre el que les projectem. El filòsof del 
llenguatge Ludwing Wittgensteisn deia sobre això: «La manera com empres la paraula “Déu” no 
mostra en qui penses, sinó el que penses». Per això, un dels seus principals axiomes és que: «del 
que no es pot parlar cal callar». El nom o definició de Déu: «Jo sóc» (Ex 3,14) té subjecte i verb, 
però no té predicat. No podem objectivar-lo sense convertir-lo en objecte.  

Déu transcendeix les coordenades de l'espai-temps i les nostres habilitats cognitives. De Déu 
només podem dir el que no és, tota la resta són projeccions. Caldrà assumir que, en teologia, 
l’expressió atribuïda a l’arquitecte Mies Van der Rohe: «Menys és més», lema de minimalisme, té 
també el seu sentit. 

EMPRESONATS EN LES ESTRUCTURES 

(III) 

Jaume Triginé 

Lupa protestante 

17-09-2021 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

http://www.bonallavor.es/ 

ESTEM AL TEU COSTAT 

Els dijous : 
T robada de pregària a les 20h  presencial  i 
Senyores a les 18,15 presencial 
Els Diumenge:  
11h ED presencial i                                     
18h Culte d’adoració, presencial i  
13-11 Lliurement de premis  concurs fotografia 
            Impuls,  Joves a Castellarnau 
 19-11 Rebost 
14 i 28-11 Mosaic 11,30 
21-11 Mosaic Tenns a les 18h 
22-11 Projecció”Protestants història silenciada” 

Convida als teus contactes. 

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 

Jesús ha vingut per servir 
Dll: Mt 20:26  Dm: Mt 23:11 
Dc: Mc 9:35   Dj: Mc 10:43 
Dv: Mt 20:28  Dss: Llc 22:27 

GRÀCIES 

Dedicar part del teu temps 
al servei dels altres, forma 
part de nostre compromís. 
Com tens els dijous a la tarda? Pots 
ajudar-nos al Suport? Contacte amb 
l'Àngela o amb la M Antònia Siguem 
llum a la nostra ciutat. 

CRIDES AL VOLUNTARIAT 

CONCURS DE FOTOGRAFIA 

Propera distribució 19-11-21 

ESCOLA DOMINICAL 

14-11-21 Paràbola “La Figuera”  Mc 13, 
28-29 
Concurs Novembre: Busquem dos nois i 
una noia 
Pista 1. Eren germans de pare i mare. 
Tenien germanastres 
Pista 2. A la noia li va passar una cosa 
molt desagradable amb el fill d’un rei. 
 

NEN DE NADAL 

Ja tens la capseta? Demana-la. 

https://operacionninodelanavidad.org/ 

Lliurament de premis del concurs de 
fotografia Dia: 13 Lloc: Església del 
Redemptor  Hora: 19 

GRAN RECAPTA 

Vols ser voluntari, aquest any la 
feina es una mica diferent, parla 
amb l’Anna P o l'Àngela R i et 
donaran tota la informació.19 al 27del11  22-11  Auditori Lacy 18h 

projecció del documental  
d’en David Casals 

“Protestants història silenciada” 


