
   Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per el Pere A, la Rosa , la   Dadci  , la                        
 Sebastiana, la Pilar A, la Maruja, la Nuria M. i tots els que de mica en mica es van recuperant. 
  Per les persones més grans.  
Per cada una de les famílies de la nostra comunitat. Fes una llista i prega per elles. Per tots 
aquells que s’han distanciat del Senyor. (fills, nets, familiars, amics..)  
Per la situació sanitària i la responsabilitat de les persones.  
Pels ministeris i serveis a la comunitat: Bona Llavor, Escola Dominical, Coral, 
Equip dels cultes, Mosaic, Evangelització, pel grup d’adolescents i joves; 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  
Per la comunitat, per saber com gestionar el retorn i per poder celebrar junts el 
Crist. Per les altres esglésies que també estan vivint aquests nous temps. Preguem 
per les esglésies d'Andalusia/Extremadura (AIBAI) 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 la Llar d’avis Josefina Mata, (que està passant per uns moments delicats) i 
Betsan, l’Hospital Evangèlic i RIE i els seus responsables 
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. 
que ens ha donat el Senyor.  

Motius de Pregària 

Diaques 

Caldera-Grup de pregària 

Corals 

15 minuts abans del culte/ Secretaria 

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

Dijous a les 18,15 

Senyores 

Bona Llavor HORARI de cultes  

6-3-22//13-3-22 
Diaca de torn: Manel P// Paco A 
Torn de porta:  Benjamí // Rubén 

Al·leluia:  a les 19,45 
L’Estel:   

Cada 2 divendres al matí 
 

ANIVERSARIS 

12 Amadeu G M 

2n dimarts de cada mes a les 9 al 

zoom 

Francesc A: 609475704;  

Eva Ll 679124234; 

Myriam R: 676233434;  

Manel P: 615315239 

Carles R: 

Pastor: Nelson Araujo 696317485 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

6-3-2022 

Número 1826 

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  

Perquè Déu no fa 

accepció de persones 
Rm 2,11 



Les maneres de reaccionar a tot allò que hem dit són plurals. En alguns casos, 

és l'escepticisme o el pessimisme antropològic de considerar una batalla 

perduda qualsevol intent de modificar la realitat. En altres casos, és la negació 

dels fets que arriba a qüestionar la pròpia objectivitat científica. També un 

voluntarisme narcisista, més tendent a resoldre els mateixos desajustos 

psicològics que a erradicar les causes de tanta alienació. 

Teoritzar sobre la qüestió no deixa de ser una fugida. Els efectes del pecat 

estructural es combaten col·locant-se al costat de les víctimes i procurant 

transformar el model actual. És la lluita a favor de la justícia seguint el model 

profètic de l'Antic Testament: 

“Apreneu a fer el bé, 
busqueu la justícia, 

detureu l’opressor, 

defenseu l'orfe, 
pledegeu a favor de la viuda”. (Is. 1:17 BCI) 

Cal recordar el gir antropològic de la teologia a partir d'Auschwitz que pretén 

respondre als desafiaments d'una societat fortament secularitzada. Cal recordar 

la teologia política de Johann Baptist Metz en què la fe es decanta per la seva 

dimensió pràctica; l'esperança és una font de creativitat des de la convicció que 

un altre món és possible i l'amor es constata mitjançant l'acció transformadora 

de les estructures i de les consciències de les persones. La «mística d'ulls oberts» 

n'és una de les contribucions principals. 

«La fe cristiana és –en paraules del teòleg alemany– una fe cercadora de justícia. 

Els cristians han de ser místics (espirituals), però no exclusivament en el sentit 

d'una experiència individual espiritual, sinó en el una experiència de solidaritat 

espiritual. Han de ser místics d’ulls oberts. La seva no és una mística natural 

sense cara. Abans és una mística cercadora de cares, que s'avança a anar a la 

trobada dels que pateixen, a veure la cara dels dissortats i de les víctimes». 

Aquesta comprensió del caràcter pràctic de la teologia ens exigeix mirar 

compassivament la realitat i comprometre'ns al costat dels qui aposten per un 

món millor per a tots, encara que sigui des dels petits gestos, la transcendència 

dels quals mai no arribarem a calibrar. Petits gestos com posicionar-se a favor 

d'unes condicions dignes de treball, contribuir amb el nostre temps o recursos 

perquè un exclòs del sistema pugui accedir al seu pa de cada dia o canviar-se 

de roba, la denúncia de les injustícies i de la corrupció, dirigir-ne una paraula 

amable a qui se sent sol o desanimat, escoltar… poden modificar realitats 

personals, familiars o socials ja que el mal moral, tan arrelat a les estructures 

humanes, no és, necessàriament, inevitable. 

Estructura de maldat II 

Jaume Triginé 

Lupa protestante 12-1-22                                                                                                      

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

ESTEM AL TEU COSTAT 

Tots  els diumenges  Presencial i YouTube                             
                                         11h Escola Dominical  
                                          18h Culte de lloança 
Dijous Culte de pregària a les 20h per Zoom  
“10 claves para enterder el A T” 
Mosaic: 2n i 4t  Diumenge a les 11,30h  per 
Zoom 

Convida als teus contactes. 
18-3 i 8-4; 22-4 Rebost 
7 al 13 de Març  Setmana especial: 
Esglésies pregant per esglésies 

OFRENA 

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  

Responsabilitat, 
compromís, privilegi, 
adoració... Les teves 
aportacions són necessàries pel 
manteniment de la comunitat.  
ES 84 0081 0384 2400 0119 7930  

Seguim pregant per la pau i siguem 
instruments de pau 
Dll 1 Co 14,33Dm  Fl 4,9Dc 1 Te 5,21-24; Dj Ef 6,14-15 
Dv 2Te 3,16; Dss He 13,20-21 

GRÀCIES 

Dedicar part del teu temps al 
servei dels altres, forma part 
de nostre compromís. Con-
tacte amb l'Àngela o amb l’Anna P. Siguem 
llum a la nostra ciutat.  

Diumenge 13-3  La llavor que creix  Mc 
4,26-29 amb Clivi Santana 

Resposta mes de Febrer  
Hem trobat un home: Galio Proconsul 

(Fets 18,12-16)  
Mes de març busquem una planta 

Pista 1. Un noi la va trobar quan va anar 
a la sega 

ESCOLA DOMINICAL 

ACTIVITATS PREVISTES 

http://www.bonallavor.es/ 
Propera distribució  18-3-22 

Properament el nostre pastor iniciarà unes 
sessions de discipulat que tindrà una durada 
de 10 setmanes. No hi ha franges d’edat i en 
principi es proposa fer-ho el dimecres a les 
19 a través de la plataforma  
Zoom. Interessats posar-vos en contacte amb 
el pastor Nelson  Araujo Tlf 696317485 

70a CONVENCIÓ 

28 i 29-8-22 Hotel Auditori-
um Madrid. Enguany serà 
oberta a tothom per celebrar 
el centenari de la UEBE ins-
cripcions www.uebe.org  

Trobada IMPULS del grup de 

joves i adolescents  a l’EEB de 

Lleida el dia 13 de març a les 

17h 


