
 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,  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  

9-10-22/16-10-22 
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 

9 Dadci C; 13 Dorcas O i Clara L 

14 Marta 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! 

9-10-2022 

Número 1850 

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  

Poseu-vos els uns al servei dels altres, cadascú se-

gons els dons que ha rebut, com a bons administra-

dors de la múltiple i variada gràcia de Déu.  

1 Pere 4:10 



PRIMER ELS DE CASA Nelson Araujo 

En aquests temps convulsos i complicats que ens toca viure, un dels temes principals són els 
discursos d'odi que sentim de part d'alguns polítics. I és que el passat diumenge 25 de se-
tembre  es van celebrar eleccions a Itàlia. Tots ho recordem, la data ens quedarà gravada 
amb foc perquè aquell dia, gairebé un segle després, la ultradreta va tornar a guanyar i 
dirigir un país tan important i amb tanta història com Itàlia. Potser no és el moment de cer-
car culpables per saber perquè els discursos d'odi s'imposen. Però sí que és el moment de 
fer una reflexió tranquil·la sobre els veritables valors que estan en joc avui dia. Un dels 
grans arguments de la ultradreta és el control de la immigració il·legal. És un dels temes 
amb què ells s'omplen la boca. Els polítics ultradretans afirmen que aquí no hi cabem tots. 
La ultradreta també diu que els immigrants són els culpables de la delinqüència, encara que 
els estudis sociològics i les estadístiques hagin desmentit aquesta afirmació una vegada da-
rrera l’altra. I també aquests polítics diuen que els immigrants prenen als nacionals els tre-
balls i les ajudes socials. Potser ens caldria molt més temps per desmentir  cadascun dels 
seus arguments i explicar la realitat, però almenys sí que vull posar el focus en l'actitud de 
Jesús respecte als immigrants. 

 A l'Antic Testament ja s'explica que la manera com el poble de Déu ha de tractar els estran-
gers ha de ser amb dignitat i respecte. El problema és que a l'època de Jesús s'havia oblidat 
una mica aquesta recomanació i l'actitud general dels jueus del segle primer respecte als 
estrangers era de força rebuig. El que avui anomenem xenofòbia. Tot i això, a Marc 7:24-
30 trobem una escena que li va servir a l'església primitiva per reflexionar sobre la seva acti-
tud envers els immigrants, respecte a la gent que venia d'altres indrets, que venia de fora, 
sobretot de fora del poble de Déu, aquells que no eren jueus. En aquesta escena de Marc 7 
trobem una dona siro-fenícia que necessitava un miracle. Jesús, en un primer moment, sem-
bla ignorar-la. Però la insistència de la dona i la fe d'ella fa que Jesús acabi alliberant la 
seva filla de l'esperit impur que la turmentava. Aquesta escena va ser de molta influència per 
a l'església al començ. Cada cop que llegien aquesta història, comprenien que el cristianis-
me en general i els cristians en particular no podem tenir actituds xenòfobes respecte a 
aquelles persones que arriben d'un lloc diferent, que parlen una llengua diferent o els que 
en tenen fe, uns costums o una experiència vital diferent. La història de la dona siro-fenícia 
és una gran lliçó per a aquells que anomenant-se cristians tenen discursos d'odi respecte a 
la gent que ve d'altres llocs. I és que la mé gran ironia que trobem avui dia és justament 
aquesta. Aquests partits d'ultradreta s'omplen la boca parlant dels valors bíblics, dels valors 
del cristianisme i dels valors tradicionals i fan servir aquests mateixos arguments dels valors 
bíblics i tradicionals per sembrar discursos d'odi respecte de la gent diferent i al final el que 
fan és promoure la xenofòbia, cosa que és una veritable ironia i una incompatibilitat. No es 
pot fer un discurs d'odi respecte al diferent i omplir-te la boca dient que tu defenses els va-
lors cristians. En tot cas, l'església i els creients com Jesús haurem de tenir molt clar que un 
dels valors fonamentals de la fe cristiana és no fer distinció entre persones. Tota persona 
necessitada d'ajuda i de favor de l'Església, ha de trobar en nosaltres aquell lloc de refugi 
que és una comunitat creient. Em consta que això és una realitat a les nostres comunitats, 
però mai no és sobrer repetir-ho tantes vegades com calgui, veient com veiem que els dis-
cursos de la ultradreta cada vegada influeixen més en l'imaginari col·lectiu i en la ment de 
les persones, de manera que no només guanyen vots, sinó també eleccions. Nosaltres, els 
cristians, els creients, hem d'evitar reproduir aquests discursos d'odi que surten de la boca 
dels suposats polítics cristians. Tant de bo que, tal com passa a l'Evangeli, l'amor sempre 
guanyi a l'odi. 

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. 

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 (Feu-ne difusió)  

5-11Notificació dels resultats del concurs 

fotogràfic a l’Església del Redemptor 

11-12 Novembre GLS Terrassa (Info Taulell) 

Del 7-8 del 12 IV Congrés Protestant de 

Catalunya 

ACTIVITATS PREVISTES 

http://www.bonallavor.es/ 

ESTEM AL TEU COSTAT 

Propera distribució  21-10 

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 conjugal 
Dll Càntic 1:15-16 ;Dm Càntic 2:2 ;Dc càntic 2:8 ; Dj Càntic 4:1; 
Dv Càntic 2:16-17; Dss Càntic 8:6  

PREGUNTA ED 

Si necessites alguna postal, calendaris, 
llibres... Parla amb la Dorcas 
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 

https://uebe.org/unidos/#actual . 

CONCURS 

Busquem un home 

Pista 1: Va ser un deixeble de Jesús, 

no era pescador. 

Pista 2. En parlen els quatre evange-

lis, però amb dos mons diferents. 

RERVISTA UNIDOS 

https://uebe.org/unidos/#actual

