08 DE MAIG DE 2022
FULL DE DIUMENGE 2022/19

Ecologisme integral
Sabies que Jane Goodall, la dama dels ximpanzés, va néixer a Londres un 3 d’abril? Enguany farà
88 anys i, en tot aquest temps, no ha deixat de lluitar per la llibertat... però no només la dels animals.
També és missatgera de les Nacions Unides per la Pau i mai no ha dubtat de posicionar-se en
contra de totes les guerres. Precisament, fa poc que ha signat una declaració en què escrivia: «Jo,
Jane Goodall, dono suport al valent president i al poble d’Ucraïna, que lluiten amb coratge i
determinació per protegir les seves famílies, casa seva i el seu país d’una agressió injustificada».
Per mi, aquest és un gran exemple de l’ecologisme integral que el papa Francesc reivindica a
l’encíclica Laudato si, la qual es basa en els pilars de la filosofia de la No-violència; és a dir,
sostenibilitat, regeneració i defensa de la biodiversitat.

«Sigues el canvi que voldries veure en el món», perquè «el futur depèn del que facis avui», deia
Gandhi. Era un home entusiasta i profundament espiritual que creia en la pregària i en el seu poder
de transformació personal. Pacifista incansable, ha inspirat el discurs ecologista de persones tan
diverses com ara la primatòloga Jane Goodall, l’activista Satish Kumar o el papa Francesc. En el
fons, tots comparteixen el mateix ideal de pau i d’esperança perquè l’emergència climàtica és una
guerra més en l’escenari del món. Goodall ha dedicat tota la seva vida a estudiar i a protegir els
ximpanzés, a més de fer pedagogia de l’impacte que té l’ésser humà sobre el medi natural perquè
hem heretat un planeta que no sabem conservar. I sabies que Satish Kumar és l’artífex de la
caminada per la pau del 1973-1974 des de Nova Delhi fins a Moscou, París, Londres i Washington,
que són les capitals dels primers països del món amb armes nuclears? Kumar creu que la
reverència per la natura ha de ser el centre de tots els debats polítics i socials. Aquesta és l’essència
de l’ecologisme integral.
En definitiva, ecologia i No-violència són germanes de la Terra. Si estimes la natura, multiplicaràs el
teu amor per la vida i faràs créixer la llavor del respecte i de la gratitud en cadascuna de les teves
accions. En un present devastat pels conflictes personals, polítics i socials –cal no oblidar que ara
mateix hi ha 65 guerres actives al món!–, hem d’aprendre a desarmar-nos de la violència de
l’egoisme i només així, des de la fraternitat, podrem reconstruir la Casa Comuna de la humanitat.

https://pregaria.cat/preguem-la-realitat/ecologisme-integral
Marta Finazzi
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COMUNICATS


Escola Dominical a les 11:00h.



Cada primer diumenge de mes hi ha recollida de la Ofrena Especial. Amb sobre blanc i
a la bústia.



Culte de pregària els dimarts a les 19:00h. (mantenint les mesures d’higiene, distància i
mascareta).



Demà assaig de la Coral a les 20:00h.



Dia 18 de maig repartiment d’aliments a les 17:30h.



Reunió Consell Diaques 23 de maig a les 17:00h.

AVANÇAMENT CALENDARI ACTIVITATS 2022
27 de Març

Predicació Álex Sánchez, (Director Residencia Infantil Emmanuel).

12 d’Abril

Culte Unit de Setmana Santa

17 d’Abril

Culte de Lloança i Comunió. Predica Rubén Simarro

22 de Maig

Presentació de na Julia Carrión Fernández i en Pau Carrión Pàmies

29 de Maig

Festa dels nens.

04 de Juny

Pregaria per la unitat dels cristians organitza Moviment Ecumènic de Sabadell

19 de Juny

Festa Inauguració tendal pati.

01-21 d’Agost Vacances pastorals
27-28 d’Agost Pacte Baptista del Centenari de la UEBE (Madrid)
25 de Setembre Predica Damaris Playá

6-8 de Desembre Congrés Protestant de Catalunya
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CULTE DE LLOANÇA I adoració 08/MAIG/2022
Preludi musical: Anna Cortés

“Guia’m oh gran Déu”

J S Bach

BENVINGUDA I comunicacions
Presideix:

Pr. Xavier Guerrero

Pregària i agraïment per l’ofrena
TEMPS DE LLOANÇA

Lectura Bíblica

Salm 2

PREDICACIÓ

“Jesús està passant”
Lluc 18:35-43
Pr. Xavier Guerrero

COMIAT i BENEDICCIÓ
Postludi musical: Anna Cortés

“Siyahamba” Arr: Sandra Eithun

Culte en directe
12:00h.

https://youtu.be/nPNcbySwEIs

Preguem pel poble Ucraïnès
I tots els desplaçats

ANIVERSARIS del 9 al 15 de maig
Dia 09
12
13

Antonio Ibáñez
Joan Antoni Zamora
Margarita López
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LECTURES DEL DIUMENGE
Salm 2
Per què s'avaloten les nacions?
1 Per què s'avaloten les nacions, i els pobles es conjuren en va?
2 Els reis prenen les armes, conspiren alhora els sobirans contra el Senyor i el seu Ungit:
3 «Trenquem els seus lligams! Traguem-nos el seu jou!»
4 Però se'n riu el qui té el tron al cel, el Senyor els veu i se'n burla.
5 Aleshores els parla indignat, el seu enuig els desconcerta:
6 «Jo mateix he consagrat el meu rei a Sió, la meva muntanya santa.»
7 Ara proclamo el decret del Senyor. Ell m'ha dit: «Tu ets el meu fill; avui jo t'he engendrat.
8 Demana-m'ho, i et daré els pobles per herència, posseiràs el món d'un cap a l'altre.

9 Els destrossaràs amb una vara de ferro, els esmicolaràs com un gerro de terrissa.»
10 Per tant, reis, tingueu seny; repenseu-vos-hi, governants de la terra.
11 Respecteu el Senyor, sotmeteu-vos-hi, veniu tremolosos a fer-li homenatge,
12 no fos cas que s'irrités i anéssiu a la desfeta si de sobte s'inflamava el seu enuig.

Feliços els qui en ell es refugien!

Guarició d'un cec prop de Jericó
Lluc 18: 35-43

35 Quan Jesús arribava prop de Jericó, hi havia un cec assegut vora el camí, demanant caritat. 36 En
sentir passar la gent, va preguntar què era tot allò. 37 Li digueren que passava Jesús de
Natzaret. 38 Llavors començà a cridar:
--Jesús, Fill de David, tingues pietat de mi!
39 La gent que anava davant el renyava perquè callés, però ell cridava encara més fort:
--Fill de David, tingues pietat de mi!
40 Jesús s'aturà i manà que li portessin el cec. Quan va ser a prop li preguntà:
41 --Què vols que faci per tu?
Ell respongué:
--Senyor, fes que hi vegi.
42 Jesús li digué:
--Recobra la vista; la teva fe t'ha salvat.
43 A l'instant hi veié, i seguia Jesús glorificant Déu. També tot el poble, en veure-ho, va lloar Déu.
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MOTIUS DE PREGÀRIA
L’església prega i serveix, i així atenem les necessitats dels germans i de les persones que Déu ens
posa en el camí. No ens cansem de pregar per la
gent gran, pels que estan malalts o pels que estan
en una situació de fragilitat emocional. Preguem per
la malaltia de la Covid i per les mesures de
contenció, preguem per les persones que passen per
estretor econòmica, discriminacions o pateixen
violència, especialment també per les persones més
vulnerables de la societat.
No deixem d’alimentar la fe i serem incansables.
Podeu seguir-nos i estar al dia per WhatsApp al Taulell de pregària i Àgora Devocionals, si encara no
hi sou apuntats, ho podeu demanar al Pastor Xavier Guerrero i ell us hi afegirà.

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

S’està casi acabant de preparar el tercer
tràiler amb medicines i ajuda humanitària
destinat a Ucraïna.

ON ENS POTS TROBAR

https://www.facebook.com/elredemptor
esglesiadelredemptor
c/ Moratín, 105
08206 Sabadell
info@esglesiaredemptor.org
Tel.: 937 263 440

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

Tel.: 654 233 202
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