
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per  la Pilar A, la Sebastiana H, 
l’ Andreu E M, Julia C., M Lluisa, Amadeu G, Jaume R. 

 Per les persones més grans.  
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat.  Per tots aquells que s’han distanciat del 

Senyor. (fills, nets, familiars, amics..)  
 Pels ministeris i serveis a la comunitat: Bona Llavor, Escola Dominical, Coral, Equip dels 

cultes, Mosaic, Evangelització, Grup de senyores, grup d’adolescents i joves, per Mamaventura, 
Imatge i so, 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 en tots aquest ministeris  

 Per la comunitat, agraïts per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies. 
Preguem pels germans d'Ucraïna. Agraïm al Senyor que podem celebrar junts l'amor del 
Crist, 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 les Llars d’avis Josefina Mata, i Betsan, l’Hospital Evangèlic i els seus responsables 
 Per RIE, que el Senyor segueixi ajudant a l’entitat per continuar millorant el serveis per els 

menors i les famílies. 
 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.  

Motius de Pregària 

Diaques 
Caldera-Grup de pregària 

Corals 

15 minuts abans del culte/ Secretaria 

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

 
Senyores 

Bona Llavor HORARI  

25-9-22/2-10-22 
Diaca de torn: Manel P// Paco A 
Torn de porta:  Rubén// Benjamí G 

Al·leluia:  diumenges 19,45 

L’Estel:   

Cada 2 divendres al matí 

 

ANIVERSARIS 

29 Josep O 

30 Elisabet N 

2n dimarts de cada mes a les 9 al 

zoom 

Francesc A: 609475704;  

Eva Ll 679124234; 

Myriam R: 676233434;  

Manel P: 615315239 

Carles R:671517065 

Pastor: Nelson Araujo 696317485 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

25-9-2022 

Número 1848 

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  

Salm 19: 2 

El cel parla de la glòria 
de Déu, els estels anun-
cien el que han fet les 
seves mans 



Per què creix l'ateisme?  
 Antoni Cruz  protestantedigital.com 

26-7-2022 

Una de les darreres enquestes Gallup realitzada als Estats Units indica que el percentatge 
de nord-americans que creuen en l'existència de Déu ha baixat al 81%. Això significa un 
mínim històric ja que representa una caiguda del 10% en l'última dècada i els que reflec-
teixen millor aquesta tendència són els joves d'entre 18 i 29 anys. A Espanya les coses en-
cara estan pitjor. El 31% confessa no creure en Déu i del 64% que sí que diu creure, un 
60% té dubtes respecte a la seva creença. Segurament hi ha nombroses causes suscepti-
bles de provocar aquesta incredulitat. Se n'han assenyalat diverses com l'educació laica, 
manca de valors religiosos, el desconeixement de la Bíblia, la hipocresia o el mal testimoni 
d'alguns religiosos, la irrellevància social de les esglésies i fins i tot les conseqüències ne-
gatives del COVID-19. 

Malgrat tot, hi ha un factor que no s'ha tingut prou en compte i que resulta fonamental. Es 
tracta de la interpretació errònia de la ciència que reben les joves generacions. A la majo-
ria dels centres docents d'Occident es presenta la ciència com a enemiga de la religió ja 
que els descobriments d'aquesta suposadament farien impossible o innecessària l'existèn-
cia d'un Creador. Els nois acaben els estudis convençuts que les creences religioses en ge-
neral -i en particular, el cristianisme- són de caràcter mític, mentre que la ciència és l'únic 
camí que condueix a la veritat. A això hi han contribuït sobretot teories científiques com 
l'evolució no dirigida de la vida. Si el món es va crear a si mateix a partir del no-res mitja-
nçant una gran explosió, per què cal Déu? A aquesta falsa percepció de la ciència hi han 
contribuït científics ateus famosos com Richard Dawkins, Stephen Hawking, Lawrence 
Krauss, Bill Nye, Michael Shermer, etc. Tots coincideixen a assenyalar que a l'univers no hi 
ha cap disseny, ni cap propòsit, només atzar i indiferència perquè no hi ha res allà fora. 

La realitat, però, és molt diferent. Durant el segle XX i el XXI molts descobriments han po-
sat contra les cordes l'ateisme d'aquests científics. La ciència ha descobert importants se-
crets de la naturalesa les implicacions dels quals no s'expliquen prou al gran públic. Hi ha 
una desconnexió entre els resultats de les investigacions científiques i la seva divulgació 
social. Almenys tres d'aquests descobriments fonamentals recolzen la visió bíblica d'un 
Creador savi. El primer és que l’univers va tenir un principi. Encara que alguns rebutgin 
aquesta evidència i prefereixin creure que algun dia la ciència descobrirà l'eternitat del 
cosmos, la veritat és que la teoria del Big Bang, ara com ara, corrobora aquest principi. 
Les dades proporcionades per la cosmologia i l'astrofísica modernes confirmaran les pa-
raules del Gènesi sobre el fet que el món va ser creat. 

El segon descobriment està relacionat amb l'estructura de l'univers. És a dir, amb les lleis i 
constants físiques que es mostren com a finament ajustades per permetre la vida i 
l'existència de l'ésser humà. Molts investigadors s'han preguntat perquè el cosmos ve em-
paquetat de manera tan exquisida. Si aquests números de la física -com la gravetat o 
l'electromagnetisme- variessin lleugeríssimament, la vida hauria estat impossible. Alguns 
prefereixen creure que vam tenir molta sort. No obstant, altres com el famós astrofísic de 
Cambridge, Sir Fred Hoyle, pensen que “alguna cosa n'hi ha d'haver” ja que sembla com 
si un superintel·lecte hagués jugat amb la física per fer possible la vida a la Terra. 

I, en tercer lloc, hi ha el descobriment realitzat per la biologia molecular a l'interior de les 
cèl·lules. Tot un nanomón de biomàquines moleculars plenes d'informació i codis sofisti-
cats pul·lulen pels citoplasmes i nuclis cel·lulars fent possible la vida. És impossible que 
tanta informació continguda a l'ADN i l'ARN es formés sense informador. Algú ho va haver 
de programar tot perquè els sofisticats programes informàtics no es construeixen sols. La 
biologia ens mostra avui que tota aquesta increïble complexitat cel·lular no és el que es 
podria esperar d'un procés materialista cec. 

Aquestes tres evidències científiques, de les quals habitualment no se'n solen treure les 
conseqüències transcendents, en comptes de donar suport a la idea d'un atzar no dirigit, 
constitueixen arguments a favor d'un disseny intel·ligent del món per part d'un Creador 
com el que es mostra a les pàgines de la Bíblia. Per tant, es pot concloure que l'augment 
de l'ateisme contemporani a Occident es deu també a una simple i pura desinformació 
científica. Per això la necessitat que tenen les esglésies d'una apologètica de qualitat, 
adreçada principalment als joves, per preparar-los per a contrarestar aquesta onada crei-
xent d'ateisme de la societat. 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

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  

GRÀCIES 

Tots  els diumenges                                                               

11h Escola Dominical 

 18h Culte d’adoració 

Convida als teus contactes. 

7-10, 21-10 Rebost 

Dijous: Culte de pregària a les 20 zoom 

2n i 4t diumenge : Mosaic a les 11h 

1-10 Concert Coral Al·leluia al Ciervo 

22-10 Taller Gospel mati  

5-11Notificació dels resultats del concurs 

fotogràfic a l’Església del Redemptor 

Del 7-8 del 12 IV Congrés Protestant de 

Catalunya 

ACTIVITATS PREVISTES 

http://www.bonallavor.es/ 

ESTEM AL TEU COSTAT 

Propera distribució  7-11 

Responsabilitat, 

compromís, privilegi, 

adoració... Les teves 

aportacions són 

necessàries pel manteniment de la 

comunitat.  

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930  

On puc ajudar?  

Concert Gospel: 22-10 amb l Anna M 

Rebost; Àngela o amb l’Anna P. 

Mamáventura  amb el l’Eli R. 

Suport Educatiu Àngela R;  

Imatge i so, Paco A. Siguem llum a la 

nostra ciutat i al nostre barri 

El cel proclama la Creació 
Dll Salm 33:6; Dm Salm 8; 2-4; Dc Salm 69: 35; Dj Salm 89: 6;  
Dv Salm 89: 12; Dss Salm 103: 11  

El dissabte 1 d’octubre l’església germa-

na de Cerdanyola ha demanat les nos-

tres instal·lacions per celebrar el seu cul-

te de batejos. Contents i agraïts al Se-

nyor que hi haguí persones que vulguin 

manifestar públicament el seu compro-

mís amb el Crist. 

MASCARETES 

Us recomanem l'ús de la mascareta a dins 
de les instal·lacions, per la vostra protecció 
i per la dels altres germans i germanes. 
Moltes gràcies 


