
 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, Ada A, Paco V. 

 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 i els molts països en guerra. 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  

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

Al·leluia:  diumenges 19,45 

L’Estel:   

Rebost: Cada 2 divendres al matí 
Suport educatiu: Dijous  de 17,30 a19h  

ANIVERSARIS 

7 Montserrat S i Rafel R 

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! 

2-10-2022 

Número 1849 

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  

Estimar vol dir comportar-se d'acord amb els manaments de 

Déu. Aquest és el manament que heu de seguir, tal com l'heu 

sentit des del principi  

2 Joan 1:6 



L’HOME I LA TERRA 
 

Nelson Araujo 

Avui us parlaré sobre la relació de l'ésser humà i el lloc on Déu ens ha posat, és a dir, el nostre 
planeta. Li he posat per títol: L'Home i la Terra, com aquella famosa sèrie de televisió de ja fa 
alguns anys i aquí, home, no és sinònim de baró, sinó d'ésser humà. I és important fer aquesta 
puntualització. Des de fa dies vaig pensant en Gènesi 2:7 on diu: “Llavors Déu va modelar 
l'home amb la pols de la terra. Li va infondre l'alè de vida, i l'home es convertí en un ésser viu”. 
El text ens explica que Déu formà de la pols, no pas el cos, sinó l'home complet. Déu tampoc 
bufa l'ànima al cos de l'home. El text diu que Déu bufa l'alè de vida en una sola operació de 
dos temps que dona com a resultat que l'home esdevingui un ésser vivent i això és molt impor-
tant. Aquest text, potser millor que qualsevol altre, destaca la relació que hi ha entre l'ésser 
humà i la Terra. En l'idioma original, ho veiem de manera molt gràfica, molt clara, perquè l'és-
ser humà es diu Adam. Gènesis 5 ens explica que l'Adam és el nom tant de l'home com de la 
dona. Adam és ésser humà, home genèric. I la Terra és Adama. Així, doncs, el text ens diu que 
l'home Adam procedeix, ve, surt de la Terra, de l'Adama. I més endavant a Gènesi 3 se'ns dirà 
que el destí dels éssers humans, al final de la vida serà tornar a la terra d’on va sorgir. Gènesi 
3:19, “ets pols i a la pols tornaràs”, però aquesta és una altra reflexió.  

El que vull destacar és aquesta relació directa que hi ha entre l'ésser humà i el seu hàbitat, la 
natura. Aquesta relació és fins i tot més significativa quan a Gènesi 2:15 llegim que Déu va 
prendre l'home i el va posar a l'Edèn perquè el cultivés i el mantingués. I a partir d'aquí, la vida 
de l'home té sentit, mentre hi tingui una relació de cura i equilibri amb aquesta Terra de la qual 
ell mateix procedeix. L'home ve de la Terra, l'home treballa la terra, la Terra alimenta l'home i 
l'home subsisteix en pau al paradís, sempre que es mantingui aquest equilibri. El paradís, a 
més, el veiem molt gràfic al text, arriba a ser tal paradís mitjançant l'activitat humana, el para-
dís no és una cosa que apareix espontàniament, sinó que l'home també col·labora en la crea-
ció d'aquest paradís.  

Per al pensament bíblic, la feina no és una maledicció, sinó que és una relació necessària per-
què l'ésser humà visqui en harmonia amb el seu entorn i d'aquesta harmonia es produeix el 
paradís. Quan l'Adam i l'Adama, quan l'ésser humà i la Terra estan en harmonia, es produeix 
vida fecunda, es produeix una realitat agradable, tan agradable que se'n diu Paradís. Tenint-se 
en compte i veient com en són de gràfiques aquestes idees del principi de la Bíblia, un pot arri-
bar a preguntar-se com és possible que, procedint d'aquesta imatge idíl·lica i d'aquesta realitat 
paradisíaca avui dia estiguem vivint una actualitat tan desastrosa amb fams, guerres, violència i 
desastres naturals. La Bíblia contesta que aquesta realitat no és gràcies a la voluntat de Déu, 
sinó que és a causa del pecat. Quan l'ésser humà peca, la maledicció del pecat no només re-
cau en l'ésser humà, en Adam, sinó que també recau a la Terra, a l'Adama. Aquesta és la rela-
ció que hi ha entre l'ésser humà i el planeta. Però hi ha una bona notícia. No tot és negatiu. És 
veritat que, si el pecat d'Adam va afectar la natura, és evident que l'obediència de Crist també 
redimirà la creació. Per això diu Romans 8:19 que “l'anhel profund de la creació és esperar 
ansiosament la revelació dels fills de Déu”. Així que part de l'obra redemptora de Déu a través 
de Crist Jesús també és redimir aquesta naturalesa que pateix les conseqüències del pecat des 
de la nit dels temps. Però, mentre aquell dia arriba, el de la revelació completa dels fills de 
Déu, nosaltres, els creients, els seguidors de Jesús tenim la responsabilitat de viure en harmonia 
amb la creació. I no només nosaltres, sinó també d'animar els nostres amics i veïns a fer el ma-
teix. M'agradaria que ens quedéssim amb la idea de ser conscients de l'estreta relació que hi ha 
entre nosaltres i l'entorn, el lloc on Déu ens ha posat i que, en la mesura del possible, cuidem 
aquest entorn i animem també els altres a cuidar-lo, a respectar-lo i també a mantenir-lo. En 
equilibri, en harmonia, en Paradís. 

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 

8-10-22 Olimpíada Evangèlica 

Dijous: Culte de pregària a les 20 zoom 

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

22-10 Taller Gospel mati  

5-11Notificació dels resultats del concurs 

fotogràfic a l’Església del Redemptor 

11-12 Novembre GLS Terrassa 

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 

L’amor filial 
Dll Ex 20:12 ;Dm Pr 4:3; Dc Pr 15:20; Dj Pr 6:20;  
Dv Pr 10:1;Dss Ef 6: 1-4 

PREGUNTA ED 

Disponibles Calendaris 2023 de la Resi-
dencia Infantil Emmanuel. Info taulell o 
Dorcas 
Comença la campanya Nen de Nadal. 
Podeu demanar les capses 

Recomanem l’us de 

CONCURS  

Busquem un home 

Pista 1: Va ser un deixeble de Jesús, no 

era pescador 


