15 DE NOVEMBRE DE 2020

FULL ESPECIAL- 46 del 2on confinament
Degut a les noves mesures de seguretat davant el Covid 19, l’església romandrà
tancada per motius de mobilitat fins nou avís, ja que molta gent es troba fora de
Sabadell. Es manté el Culte de Pregària i el repartiment d’aliments.
GUIA PER APROFUNDIR EL SERMÓ

Espai d’alliberament
Lluc 13:10-17
Tasca d’aprenentatge 1
Jesús va visibilitzar a la dona encorbada, era una persona marginada per ser dona i per estar
malalta i estigmatitzada.
Pensa en una necessitat de Sabadell/BCN/Barberà... que hauria de ser més coneguda:

Darrerament hem tingut noticies als diaris que ens parlen de situacions que no ens les veiem amb
facilitat, en la seva veritable dimensió. Com per exemple:
El 20% de la gent gran viu sola. A Sabadell més de 8000 persones
Un 22% de la població viu sota el Umbral de la pobresa. A Sabadell més de 43mil persones.
Penses en altres situacions que hem de ser actius per visibilitzar-les: veure-les, conèixer-les i
divulgar-les?
Comenta-ho amb la teva família o amic. Apuntala en un paper, comparteix amb la comunitat pels
grups o e-Mail.

Tasca d’aprenentatge 2
Jesús crida a la dona encorbada primer i posteriorment la dignifica davant dels legalistes com a filla
d’Abraham, volent dir que era part del poble de Déu i per tant una persona que té la dignitat d’estar
a la família de Déu. Aquesta manera d’entendre a la persona és extensiu a la nostra actualitat,
doncs totes les persones tenen la dignitat de ser creades a imatge de Déu i som estimats per Déu.
Això transforma la mirada cap a les víctimes i transforma la consciencia del marginats.
Jesús no pronuncia el nom de la dona, però la revaloritza per sobre dels esquemes socials que
entenien que la dona era indigna i inferior.
Pensa en alguna persona anònima, algú que el coneixem pels seus defectes o malalties, pensa en
algú que t’incomoda, algú que necessita més del que li pots donar.

Posa-li un nom (fictici), preguntat quina posició té davant Déu.
Apunta-ho en un paper, comparteix amb la comunitat pels grups o e-Mail.
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Tasca d’aprenentatge 3
Jesús allibera i toca a la persona que durant 18 anys estava sota una opressió del mal, un alliberament
que no banalitza lo sagrat, sinó que sacralitza la persona. El dissabte és pels humans i no al revés.
Jesús toca el que la majoria menysté, segurament ella també es menystenia i es va veure guarida,
sense haver-ho demanat, Jesús sabia que ho necessitava i no ha fet tard.
Pren contacte: parla, pregunta, llegeix, interessat per la Hº d’aquelles persones i situacions que has
vist, d’aquells que has anomenat. Existeixen, tenen dignitat i necessiten ser alliberats, ser tocats.
Pensa en una persona (potser la mateixa d’abans) o en una problemàtica social i prega per com pots
aproximar-te com pots prendre contacte.
Apunta-ho en un paper, comparteix amb la comunitat pels grups o e-Mail.
Xavier Guerrero
ANIVERSARIS DEL 16 AL 22 DE NOVEMBRE
Dia 18 Elisa Capdevila; 21 David Acosta

Culte Diumenge 15 de Novembre

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 i per WhatsApp, també
agraint per aquells que s`estan recuperant. 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

Pr. Xavier Guerrero
“Espai d’alliberament”

Lluc 13: 10-17
“ tots els seus adversaris van quedar
avergonyits“

https://youtu.be/TQXp9BjbvjA

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 19:00

•

Dijous 19 Repartiment d’aliments

•

Campanya “Nen del Nadal” Recordeu les normatives anunciades i portar les caixes a l'església el dimecres.

•

Podeu trobar l’església també al Facebook:
https://www.facebook.com/groups/57684165621

Agraïm als germans que estan ofrenant online al compte
de l'església, ens permet seguir atenent els compromisos.

NO OBLIDEU DE PREGAR ELS UNS PELS ALTRES, I SI PODEU FEU-VOS UNA TRUCADA
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