
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la Maria Cs, l’ 
Amadeu, Raquel R, Mª Antonia P. 
 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 les que han sofert una pèrdua. 
 Per la situació de crisi 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... 
  Per la comunitat en aquest moments  de dificultat, per saber com gestionar 
aquesta crisi i  per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies que també 
estan vivint aquests temps de dificultat. 
  Pels diaques i el pastor , saviesa i visió per seguir desenvolupant la tasca que tenim 
encomanada i els reptes nous que haurem de superar cada dia. 
  Per les persones que treballen per cobrir les nostres necessitats.  
 Per la Llar d’avis de Vilafranca, 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 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

Diaques 

Caldera-Grup de pregària 

Corals 

Diumenge: Escola dominical 11 h 
Dijous: Culte de pregària a les 20h  

Dijous  a les 18h 

Al·leluia:  a les 20h 

L’Estel:   

Senyores 
Francesc A: 609475704;  

Eva Ll 679124234; 

Myriam R: 676233434;  

David R: 607268842 ;  

Manel P: 615315239 

Pastor: Nelson Araujo 696317485 

Bona Llavor Cultes 

21 febrer /  28 febrer 
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R 
Torn de porta:  Segons disponibilitat 

Suport educatiu:  Dijous 2/4 de 6 

ANIVERSARIS    

22 Lois G    25 Gregori P 

26 Joan Oleg C 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

21-2-2021 

Número 1778 

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  

Creure és posseir anticipadament allò que esperem, 
és conèixer realitats que no veiem   Hebreus 11:1 



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  

No em reprenguis, Senyor,  

tan durament 
M. Antonia P. 

No em reprenguis, Senyor, tan durament,  no em corregeixis amb tant de rigor. Compadeix-te de mi, 
Senyor:  
vaig perdent força. Guareix-me, Senyor: el meu cos es desfà. Tot jo vaig desfent-me. I tu, Senyor, què 
esperes? Torna, Senyor; salva'm la vida, allibera'm per l'amor que em tens. Entre els morts no hi ha qui et 
celebri: qui pot lloar-te a la terra dels morts? Estic esgotat de tants gemecs, tota la nit no paro de plorar, 
deixo el llit amarat de llàgrimes. Els ulls se'm consumeixen de tristesa, s'afebleixen, envoltat com estic de 
tants contraris. Aparteu-vos de mi, gent malèfica! El Senyor escolta el meu plor. El Senyor escolta la meva 
súplica i acull la meva pregària,  Els enemics, confosos i desfets, tornaran enrere en un instant. (Salm 6:1
11) 
       Quin salm oi? Reflecteix un estat d’ànim que molts de nosaltres segur que hem sentit, ens parla 
d’una emoció que té mala premsa en la nostra cultura, la tristesa, aquesta emoció solem associar-la amb 
la debilitat, la poca valentia i la feblesa, pensem que la tristesa o sentir pena és contraproduent i 
l‘amaguem, i  fins hi tot  la neguem. 
     Tanmateix, aquesta tristesa que sentim davant les situacions difícils que ens comporta el pas, per 
aquest camí de la vida, com la situació que estem transitant  en aquests temps de pandèmia, és una 
emoció natural en l’ésser humà i per aquest motiu avui vull reivindicar-la i dir que tinc dret a sentir-me 
trista, que tots i totes tenim dret a manifestar la nostra tristesa. Vivim en una societat on no se’ns permet 
estar tristos o insinuar que estem baixos d’ànim. No ens agrada que ens vegin plorar i demanem perdó si 
ho fem en públic. Mireu, quan sento tristesa, noto una pèrdua d’energia,  se’m fa un buit a l’estomac, tinc 
una  compressió forta al pit, noto un pes feixuc sobre el meu  cos i m’encongeixo fent que em  tanqui i 
que em replegui dins meu. Crec que totes aquestes sensacions les descriu  David en aquest salm, i a més, 
ell sent el pes feixuc de la culpa, segurament moltes d’aquestes  sensacions són les que també  teniu vo-
saltres quan us trobeu tristos,  sentim dolor i ens sentim perduts quan som privats d’ alguna cosa   que té 
valor per nosaltres: amics, família, església, salut, situació econòmica... i és quan aquesta emoció de 
tristesa, s’apodera de nosaltres.   
     Tots tenim les nostres estratègies  per viure aquesta emoció, però jo se que al final necessitaré un mo-
ment de calma per poder-me ressituar, gestionar i enfrontar-me a la meva tristeza  
      L’estratègia o l’antídot de la tristesa és el Consol. Ser escoltada, deixar-me consolar o consolar a l’al-
tre. El que més necessito en els moments de tristesa, és notar que l’altre està al meu costat, que m’escolta 
i que em compren. I jo tinc molt clar qui tinc al costat, m’escolta i em compren. 
     Sentir tristesa no és propi de vulnerables, ni de dèbils, perquè s’ha de ser valent per expressar el que 
sentim, en definitiva la tristesa és una emoció necessària, que si la sabem gestionar, ens ajuda a créixer, 
sempre, que no s’apoderi de nosaltres, i no ens passi com al cavall de la historia interminable i quedem 
engolits per la foscor del pantà de la tristesa.  
     El  llibre d’ Habacuc, una joia de tres capítols, expressa clarament el camí que ha fer la nostra tristesa, 
patiment o pena. Habacuc identifica l’emoció i mira el seu interior. Explica el que sent, s’allibera. A l’es-
criure, s’expressa, crea  i busca nous camins i finalment, transforma, reinterpreta i reconeix que malgrat 
tot la vida ofereix motius d’alegria. I pot acabar dient: 

Però jo celebraré el Senyor, feliç de veure que Déu em salva. El Senyor Déu és la meva força, fa els meus 
peus lleugers com els dels cérvols i m'encamina, invencible, cap als cims. (Hab. 3:18-19) 
     Assumeix la seva tristesa com una derrota momentània, que el  farà més fort en el futur. 
     Així que estimats i estimades, si  estic trista, no us preocupeu. Acompanyeu-me, escolteu-me, que de-
mà,  m’aixecaré amb les forces renovades i em sentiré feliç, perquè sé qui tinc al costat i puc dir, expres-
sar i compartir, sense vergonya  que estic trista. 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

http://www.bonallavor.es/ 

 

OFRENA 

LA PREGUNTA DE L’ED 

CONCURS FEBRER 
Busquem un home 
Pista 1. El seu pare va fer una 
mena de jurament que el 
perjudicava molt. 
Pista 2.  Per ignorància va fer 
una cosa que no podia, va usar un bastó 
per fer-ho. 
Pista 3. Havia de morir 
Pista 4. El poble el va defensar i no va 
passar res. 

Responsabilitat, compromís, 
privilegi, adoració... Les teves 
aportacions són necessàries 
pel manteniment de la 
comunitat.  

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930 

Perles de Job 4 
Dll  Job 36:26-33  ;Dm Job 37:5-12       
;Dc Job 37:22-24;   Dj Job 38:31-35; 
Dv Job 38:36-41 ;Dss Job 42:1-6 

GRÀCIES 
21-2 Escola Dominical a les 11:30h per 

zoom i Facebook 

    Culte d’adoració a les 18h, presencial i 

per youtube  

   5-3 Rebost 

28-2 Mosaic a les 11:30h per zoom i Face-

book live 

   Culte d’adoració a les 18h, presencial i per 

youtube 

   Cada dimecres a les 20h Culte de pregària  

Ha estat un any estrany, complicat , però 
malgrat això com església n’ha de quedar 
constància. 
Per aquest motiu responsables de departament 
prepareu els informes i envie-los a l’adreça 
electrònica de l’Església o del fulletó 

CET: Teologia del ministerio pastoral 13-3 
Informació WhatsApp 630717121  
OFICINA D’ENTITATS I VOLUNTARIAT: 9 I 16 
de març curs gratuït adreçat a les entitats per 
conèixer les principals obligacions legals, les 
diferents opcions i eines per poder fer assem-
blees en temps de covid. Interessats més infor-
mació als membres del consell  

FORMACIÓ  

INFORMES 

me. I tu, Senyor, què 
esperes? Torna, Senyor; salva'm la vida, allibera'm per l'amor que em tens. Entre els morts no hi ha qui et 

te a la terra dels morts? Estic esgotat de tants gemecs, tota la nit no paro de plorar, 
deixo el llit amarat de llàgrimes. Els ulls se'm consumeixen de tristesa, s'afebleixen, envoltat com estic de 

El Senyor escolta la meva 
Els enemics, confosos i desfets, tornaran enrere en un instant. (Salm 6:1-

la amb 

me 
trista, que tots i totes tenim dret a manifestar la nostra tristesa. Vivim en una societat on no se’ns permet 
estar tristos o insinuar que estem baixos d’ànim. No ens agrada que ens vegin plorar i demanem perdó si 

se’m fa un buit a l’estomac, tinc 
tanqui i 

David en aquest salm, i a més, 
teniu vo-

que té  

per viure aquesta emoció, però jo se que al final necessitaré un mo-

me consolar o consolar a l’al-
tre. El que més necessito en els moments de tristesa, és notar que l’altre està al meu costat, que m’escolta 

Sentir tristesa no és propi de vulnerables, ni de dèbils, perquè s’ha de ser valent per expressar el que 
sentim, en definitiva la tristesa és una emoció necessària, que si la sabem gestionar, ens ajuda a créixer, 
sempre, que no s’apoderi de nosaltres, i no ens passi com al cavall de la historia interminable i quedem 

llibre d’ Habacuc, una joia de tres capítols, expressa clarament el camí que ha fer la nostra tristesa, 
patiment o pena. Habacuc identifica l’emoció i mira el seu interior. Explica el que sent, s’allibera. A l’es-

i busca nous camins i finalment, transforma, reinterpreta i reconeix que malgrat 

Però jo celebraré el Senyor, feliç de veure que Déu em salva. El Senyor Déu és la meva força, fa els meus 

me, que de-
m’aixecaré amb les forces renovades i em sentiré feliç, perquè sé qui tinc al costat i puc dir, expres-

CONFERENCIES  
22-2-21 a les 19h Com és l’ecumenisme 
avui, a Sabadell ponent Antoni Ibañez  és la 
segona xerrada organitzada pel moviment 
ecumènic de Sabadell i la fundació Bosch i 
Cardellach sobre la practica religiosa a 
Sabadell avui. 
 https://videoconferencies.ccepc.org/
b/fun-ool-hez 
GBG: Els Grups Bíblic Graduats organitzen 
un conferencia sobre “El evangelio de la 
esperanza: el poder de las Buenas Nuevas 
en tiempo de covid a les 20h a través de 
zoom inscripcions https://gbu-es.org 

Del 1 al 7 de març la UEBE ens proposa la 
setmana de pregar les esglésies per altres 
esglésies  

SETMANA D’ADORACIÓ PER LES  

ESGLESIES 

Malgrat està en temps de COVID, segur que 
pots donar part del teu temps pel servei. 
Posa’t en contacte amb la responsable de 
Bona llavor diaconia i comenta on et sem-
bla que pots servir  

CRIDES AL VOLUNTARIAT 


