Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la Pilar A, la Sebastiana H,
l’ Andreu E M, Julia C., M Lluisa.
 Per les persones més grans.
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells que s’han distanciat del

Senyor. (fills, nets, familiars, amics..)

 Pels ministeris i serveis a la comunitat: Bona Llavor, Escola Dominical, Coral, Equip

dels cultes, Mosaic, Evangelització, pel grup d’adolescents i joves, per
Mamaventura; 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 en tots aquest ministeris.
 Per la comunitat, agraïts per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies.
Preguem pels germans d'Ucraïna. Agraïm al Senyor que podem celebrar junts l'amor del
Crist i les tecnologies i els tècnics que ens mantenen connectats, però l'escalf dels germans i
germanes no té preu.
 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 les Llars d’avis Josefina Mata, i Betsan, l’Hospital Evangèlic i els seus responsables
 Per RIE, que el Senyor ajudi a estudiar i superar els exàmens als nois i noies i que els Senyor
segueixi ajudant a l’entitat per continuar millorant el serveis per els menors i les famílies.
 Per les persones que pateixen, opressió, violència, discriminació i efectes climàtics,
per Ucraïna. Que puguem ser llum, font d’esperança i la seva veu. Per la pau!!
Agrair el do de la vida i les possibilitats que ens dona per compartir l’amor Déu.

HORARI de cultes

15 minuts abans del culte/ Secretaria

Senyores
Dijous a les 18,15

Corals
Al·leluia: a les 19,45
L’Estel:
22-5-22/ 29-5-22
Diaca de torn: Manel P// Paco A
Torn de porta: Benjamí // Rubén

Número 1836

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!

Bona Llavor

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

Caldera-Grup de pregària

22-5-2022

Cada 2 divendres al matí

Diaques
2n dimarts de cada mes a les 9 al
zoom
Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
Manel P: 615315239
Carles R:671517065
Pastor: Nelson Araujo 696317485

Perquè on tens el tresor, hi tindràs el cor.
Mateu 6:21

ANIVERSARIS
24 Bellazid F Q

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

VERS UNA ESPIRITUALITAT ETICA I CRITICA

Juan Simarro
Protestante digital

Avui dia hi ha moltes persones que segueixen espiritualitats no crítiques amb la societat i el món
des del punt de vista ètic. El secularisme al nostre planeta no és tan fort i ampli com es creia. Es
pensava que la ciutat era totalment secular i que allò religiós i espiritual retrocedia i, com a molt,
restava en l'àmbit privat d'algunes famílies que practicaven un cristianisme arcaic. Fins i tot es
podria pensar que ateus -persones que donen l'esquena a tota mena d'espiritualitat-, estaven més
predisposades a fer judicis crítics des d'una ètica humana més o menys universal. Però no és així.
L'home, en general, no és tan ateu ni està seguint un secularisme radical. L'ànsia d'espiritualitat
que hi ha a l'home sempre tendeix a omplir-se. Aquesta ànsia o buit espiritual no pot ser aniquilat. Per això, avui es veu a tot el món que velles i noves espiritualitats criden que el secularisme ja
ha tocat sostre. Ressorgeixen espiritualitats orientals, ocultismes, espiritismes i vells dimonis del
passat que semblaven estar endormiscats entre els racons i escletxes urbanes. Doncs sí, es poden
viure espiritualitats que no tenen res a veure amb l'espiritualitat cristiana.
¿Quina seria la diferència d'aquestes espiritualitats amb el cristianisme i amb els valors del Regne
que irrompen a la terra amb el naixement de Jesús? La diferència és que l'espiritualitat cristiana
es pot viure tenint en compte el més enllà, la vida eterna, intentant elevar-nos per damunt del
fang que contínuament trepitgem tacant-nos no només les nostres sabates, sinó la nostra ment i
el nostre cor. A l'espiritualitat cristiana hi ha meditació, hi ha oració, hi ha lloança, contemplació,
celebració i festa. Hi ha, però, un element més que la distingeix d'altres espiritualitats. L'espiritualitat cristiana està molt més arrelada a la nostra història, a les nostres circumstàncies, a les nostres responsabilitats que s'han de tenir envers el proïsme i, fonamentalment, envers el proïsme en
necessitat, envers el que està tirat al costat del camí, l'apallissat, l'abandonat, el malalt o entristit.
L'espiritualitat cristiana està realment ancorada en una responsabilitat ètica envers el proïsme i
envers el món, i potser una mica més: una espiritualitat crítica, denunciadora, cercadora de justícia i que s'ha de tacar les mans en la pràctica de la misericòrdia.
Un cop vaig afirmar que l'espiritualitat cristiana és la més ètica del món i hi va haver persones
que em van contradir parlant d'altres espiritualitats que superarien l'ètica crítica i la denunciadora
que ens deixa la Bíblia, fonamentalment amb els profetes i amb Jesús. Però no ens enganyem: si
traiem a la palestra el concepte de proximitat que ens deixa Jesús i totes les nostres responsabilitats, que envers el proïsme ens ensenya el Mestre, i si també féssim una anàlisi profunda de tot el
que això implica, al costat del concepte que l'amor a Déu i al proïsme estan en relació de semblança, creieu-me que és difícil trobar noves o antigues espiritualitats que puguin superar aquests
conceptes.
I és que el cristianisme és tremendament humà, i l'home és per a Déu l'autèntic lloc sagrat per
sobre dels temples i per sobre de qualsevol mena de litúrgia. D'aquí emana la gran força de l'espiritualitat cristiana pel que fa a posar en marxa tota una ètica denunciadora, cercadora de justícia, crítica amb els abusos de l'home contra l'home, rehabilitadora i dignificadora de tot allò
humà. Per això, el cristianisme i la vivència de l'espiritualitat cristiana estan habilitats per convertir-nos en agents del Regne de Déu enmig d'un món de dolor. Els cristians, els que seguim Jesús,
hauríem de ser molt més responsables amb els nostres compromisos d'acció, fent un seguiment
que, realment, vagi seguint els passos del Mestre, els seus exemples de vida, les seves prioritats i
el seu involucrar-se en el servei i en la dignificació dels abusats, humiliats i oprimits en aquest
món ple de conflictes. Així, ser cristians, viure l'espiritualitat cristiana, ha d'implicar comprometre'ns totalment, tant amb Déu com amb el proïsme, alhora que critiquem, denunciem i intentem
fer saltar a bocins totes aquelles estructures de maldat, que s'han anat implantant i que marginen
i deixen en l'exclusió social tants éssers humans.
Si vols seguir el Mestre, t'has de comprometre amb la teva vida, acció i amor al proïsme que et
necessita, alhora que treballar pel bé i la justícia al món.

http://www.bonallavor.es/

GRÀCIES

bonallavordiaconia@gmail.com

ACTIVITATS PREVISTES
Tots els diumenges Presencial i YouTube
11h Escola Dominical
18h Culte de lloança
Dijous Culte de pregària a les 20h per Zoom
“La Pregària als Salms”
Mosaic: 2n i 4t Diumenge a les 11,30h
presencial
Convida els teus contactes
3-6 i 17-6 Rebost de 10h a 12h

ESCOLA DOMINICAL
Diumenge 29-5 La collita abundant
Mc 4,3-9 Carles Raurell
Mes Març: Busquem un noi i el seu criat
Pista 1. Era fill d’un líder que no era fidel a Déu i
amic d’un de molt fidel. Ell també era molt fidel.
Pista 2. Pista 2. Ell i el seu criat
s’enfrontaren tot sols als Filisteus
Pista 3. El noi i el seu criat van confiar amb
Déu i Déu els va ajudar.

OFRENA
Responsabilitat, compromís,
privilegi, adoració... Les teves
aportacions són necessàries pel
manteniment de la comunitat.
ES 84 0081 0384 2400 0119 7930
La guerra continua i la situació de la
població és crítica. En el canal youtube
de la UNIÓN EVANGÈLICA BAPTISTA
DE ESPAÑA podeu seguir com es va fent
la distribució de l’ajut

Propera distribució 3-6-22

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
Dedicar part del teu temps al
servei dels altres, forma part
de nostre compromís. Contacte amb l'Àngela o amb
l’Anna P, pel rebost. per
mamáventura amb el l’Eli R,
pel Casal d’estiu amb en Nelson. Siguem llum a la nostra
ciutat i al nostre barri
Formació 28-5-22
10h “L’escola dels diumenges” a càrrec
de Febe Jordà
Incripcions:
https://forms.gle/YZyKbXmPTVh9Uf8g6
Gathering GLS 9,30 a12, 2 conferències i
temps de diàleg. Auditori Unida Confirmar
assistència 670 064409
L’ús de la mascareta no és obligatori en actes
religiosos, però és recomana un ús
responsable en espais tancats. Distància física
interpersonal de seguretat, 1,5m entre
persones no convivents.

LECTURES BÍBLIQUES

Elogi a la gent gran Dll: lv 19:32 Dm: Is 3:5 Dc: Pr 20:29 Dj: Ex 20:12
Dv: Job 12:12 Dss: Mc 4:3-9 Paràbola collita abundant

