Comunitat
Motius de pregària
Com a comunitat continuem pregant pels malalts i per totes situacions de les
que fem seguiment al llistat i al taulell de pregària per WhatsApp, també
agraint per aquells que s`estan recuperant bé. També pels nostres germans
grans que tenen dificultats per venir a l’església. Preguem per saber fer front
a l'afectació del coronavirus , per les víctimes de la violència i les injustícies
que generen les desigualtats al món, i per la situació econòmica dolenta que
s’està creant a la societat davant tanta incertesa.
Aniversaris del 13 al 19 de setembre

Full de Diumenge 13 de setembreNo. 36 -2020

Avui: Pere Zapata; dia 14 Dani Zamora Juan
Comunicats
➢ Recordeu que cada primer diumenge de mes hi ha recollida de la
Ofrena Especial. Amb sobre blanc i a la bústia.
➢ Dimecres Culte de Pregària a les 19:00h.
➢ Proper diumenge començarà l’Escola Dominical: “Tema: Els noms de
Déu“ Pr. Xavier Guerrero
➢ Repartiment d’aliments dijous 17 18:00h

Vols ofrenar pel banc? Fes els ingressos o transferències a:

Banc Sabadell ES50-0081-0900-8800-0119-1722

…NI SALOMÓ ANAVA VESTIT…

CULTE DE LLOANÇA I ADORACIÓ
Diumenge 13 de setembre 2020
Preludi musical

Anna Cortés “Dolça pregària”
Ron Mallory

BENVINGUDA
Presideix

Ester Vicent

Pregària
Lectura Bíblica

Salm 103:1-12

TEMPS DE LLOANÇA
RECOLLIDA D’OFRENA Es deposita a la bústia de l’entrada
Pregària de d’agraïment
PREDICACIÓ
Pr. Xavier Guerrero
“La confiança allibera. Invertir bé!”
Lluc 12:22-34
COMIAT
Comunicats

Ester Vicent

Postludi musical

Anna Cortés “Com un riu gloriós”
Larry Shackley

Perquè el sermó vagi més enllà del diumenge!
L’evangeli que compartim avui a la nostra comunitat ens vol moure
de la cadira, ens vol bellugar de posicions “conformistes” ens vol fer
conscients i més lleugers, vol que siguem lliures per sobre de tot i
apel.la a que la nostra vida és el millor bé que tenim és el veritable
tresor que Déu ens ensenya a revaloritzar. Per això ens hem de
plantejar com invertim la vida, darrera de quines necessitats anem,
quines son les nostres motivacions i com estem “oferint-nos” a les
necessitats d’altres.
La dignitat humana que tots tenim, ens fa susceptibles de multitud
de necessitats merescudes que ens permeten obtenir una situació
idònia per la nostra realització. Alhora que identifiquem l’ampli
ventall de necessitats que tenim, podem identificar moltes en les que
anem mancats. Que fem? Esperem a estar plenament satisfets
abans de preocupar-nos dels demés? O identifiquem les més
importants i la resta les cerquem mentre caminem?
Som persones fràgils i incomplertes que ens fem forts en la força
que el Senyor ens dona, quan no ens agrada veure la precarietat
dels refugiats, la corrupció política, la manipulació dels mitjans de
comunicació, quan sentim que les coses han de canviar, ens hem
de plantejar que podem fer?, què tenim per donar?
Avui et proposo un exercici: pensa en les necessitats que tens
satisfetes (mira el quadre de necessitats que tens més a baix) i si
això et qualifica per ajudar a altres en les seves circumstancies. Pots
compartir les teves reflexions en els grups de l’església, fer-me una
trucada o enviar un E-mail.
1Corintis:1:4 Ell ens conforta en totes les nostres adversitats,
perquè nosaltres mateixos, gràcies al consol que rebem de Déu,
sapiguem confortar els qui passen alguna pena.
Pr. Xavier Guerrero

Les necessitats fonamentals segons Manfred Max-Neef

Necessitat

Ser (característiques)

Tenir (eines)

Fer (accions)

Estar (espais)

Subsistència

Salud física y mental

Alimentació, habitatge,
feina

Menjar, vestir, descansar,
treballar

Entorn, ubicació social

Protecció

Cura, adaptabilitat,
autonomia

Seguretat social, sistema
de salut, feina.

cooperar, planificar, cuidar
de, ajudar

Entorn social, habitació

Afecte

Respecte, sentit del humor,
generositat, sensualitat

Amistats, família, relacions
amb la natura

Compartir, cuidar de, sexe,
expressar emociones

Intimitat, espais íntims

Enteniment

Capacitat
crítica, curiositat, intuïció

Literatura, professors
polítiques, educació

Analitzar, estudiar, meditar,
investigar,

Escoles, familias,
universitats, comunitats

Participació

Receptivitat, dedicació, sentit
del humor

Responsabilitats, deures,
feina, drets.

Cooperar, dissentir,
expressar opinions

Associacions, partits,
esglésies, barris

Oci

Imaginació, tranquil·litat,
espontaneïtat

Jocs, festes, pau mental

Somiar despert, recordar,
relaxar-se divertir-se

Paisatges, espais íntims,
llocs para estar solo

Creació

Imaginació, audàcia,
inventiva, curiositat

Capacitats, habilitats,
feina, tècniques

Inventar, construir,
dissenyar, treballar,
composar, interpretar

Espais per la expressió,
tallers, audiències

Identitat

Sentit de
pertinència, autoestima,
consistència

Llengua, religions,
Feina, costums, valors, nor
mes

Coneixement d’un mateix,
créixer, comprometre´s

Llocs dels que un se sent
part, llocs habituals.

Llibertat

Autonomia,
passió, autoestima, ment
oberta

Igualtat de drets

Dissentir, escollir, arriscarse, conscienciar-se

Qualsevol lloc

Transcendència

L’autor reconeix la necessitat, però no la elabora amb el bloc anterior

