
 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, Bruc G. 

 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, 
Suport educatiu, 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  

6-11-22//13-11-22 
Diaca de torn: Manel P// Paco A 
Torn de porta:  Benjamí G// Ruben 

Al·leluia:  diumenges 19,45 

L’Estel:   

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

Mamaventura, dll i dc  

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 

ANIVERSARIS 

9 Maria G 

11 Nuria P 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

6-11-2022 

Número 1854 

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  

Us he dit tot això perquè en mi trobeu la pau. 
En el món passareu tribulacions, però tingueu 
confiança: jo he vençut el món.  

 

Joan 16:33 



DEL BROGIT AL VENTIJOL SUAU  (I)  Jaume Triginé  

Presència evangèlica, setembre 2022  

Vivim envoltats de soroll: ràdio , televisió, trànsit, grups per les places o a les terras-
ses dels bars, maquinària... Un excés de terrabastall pot arribar a afectar la persona 
que el pateix de moltes maneres com problemes per dormir o canvis psicològics 
com dificultats de concentració, irritabilitat... Estar exposats, d’una forma continua-
da, a un alt nivell de contaminació acústica pot arribar, fins i tot, a generar diferents 
patologies de l’audició. 

Hi ha un altre soroll, que no es pot mesurar amb decibels, que són els pensaments 
de tot tipus que contínuament ens venen a la ment i que ens impedeixen concentrar-
nos i posar l’atenció en allò que voldríem. Tant poden ser sobre qüestions passades, 
que no vàrem resoldre de manera adequada i ens retornen en forma de sentiments 
de culpa, com sobre aspectes de futur, que ens preocupen. 

Potser no en som massa conscients, però aquest soroll interior, sovint, distorsiona les 
nostres percepcions i pot arribar a tenir més impacte que el soroll exterior ja que, 
per exemple, ens distreu mentre estem llegint, sigui el diari o la Bíblia, i ens impe-
deix assabentar-nos del contingut de la lectura o ens porta d’un pensament a un 
altre mentre preguem o meditem. 

Com ens recorda Javier Meloni, teòleg estudiós de la mística: “El silenci no és 
l’absència de soroll, sinó l’absència del jo”. Mentre que de l’agitació exterior ens en 
podem protegir, no és gens fàcil apaivagar el diàleg interior que, a més a més, alte-
ra cognicions i estats emocionals. La pràctica de l’espiritualitat té, en el soroll, un 
obstacle important. En canvi, la pau, la serenor, la quietud, el silenci..., ena ajuden 
a aprofundir en la nostra realitat i obrir-nos al Misteri de Déu que ens embolcalla. Si 
el soroll té connotacions poc funcionals, el silenci aporta un potencial guaridor. 

S’ha dit que l’assossec és la música de Déu, en el sentit que en el silenci podem per-
cebre quantitat de matisos impossibles d’escoltar quan el brogit ens envolta. En la 
placidesa de la natura podem escoltar allò que la bullícia de les ciutats ens impedeix 
sentir: la remor del vent, el cant dels ocells, el so dels insectes... 

Ara bé, sembla que estar callats ens incomoda, que no ho tolerem massa bé, que 
en defugim o que ens veiem impulsats a trencar aquest mutisme. Ens costa estar 
durant un temps sense parlar i evitem mantenir l’emmudiment de manera perllon-
gada. Per aquest motiu qualsevol soroll és bo per fugir de la buidor existencial que 
el silenci posa de manifest, Llars en què la televisió pot estar encesa pràcticament tot 
el dia, joves allargant fins als límits els caps de setmana a la discoteca, converses 
intranscendents... Tot s’hi val per fugir. De què? De qui? 

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 

ACTIVITATS PREVISTES 

Tots  els diumenges                                                               

11h Escola Dominical 

 18h Culte d’adoració 

Convida als teus contactes. 

18 del 11 Rebost 

Dijous: Culte de pregària a les 20 zoom. 

“Nehemies i la reconstrucció” 

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

8-11 Jornada Relig2022 

11-12 Novembre GLS Terrassa (Info Taulell) 

26-11 Formació Habacuc: Resposta al patiment 

Del 7-8 del 12 IV Congrés Protestant de 

Catalunya 

http://www.bonallavor.es/ 
Propera distribució  18-11 

ESTEM AL TEU COSTAT 

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

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 Senyor ens alimenta  Dll: Mt 6:11 Dm: Jn 4:32-34 Dc: Jn 6:27 Dj: Fets 14:16-
17  Dv: Jm 2:15-16 Dss: Ap 3:1-6 A l'església de Sardís  

PREGUNTA ED 

S’apropa Nadal i hem començar a pensar 
en els detalls pels nostres estimats. Recor-
da la Dorcas té disponible un bon catàleg 
Encarrega-li el Calendari 2023 RIE. De-
mana les capses pel Nen de Nadal. Reco-
llida fins el dijous 24-11 

RECOMANEM L’US DE 

CONCURS  
Busquem un home  

Novembre: 
Busquem uns animals 
Pista 1. El poble es va girar contra Déu i 
el líder que els guiava. Déu els va enviar 
una plaga. 
Pista 2. El Senyor els va castigar amb 
aquests animals 

8-11 Jornada Relig 2022 Educació en el 
lleure i cohesió social en l'àmbit de la di-
versitat religiosa. Jornad virtual 9-12,30 
26-11 Formació: Habacuc: Resposta al 
patiment 10h a 13:30h per José Antonio  
Cuenca a la 1eebs. 

+ info al taulell 

7è TRAILER cap a Ucraïna 

Fins el dijous 10-11 podeu portar  el 
material aquí a la nostra església. 
Medicaments, material sanitari , bolques, 
mantes, aliments  que no caduquin (info taulell) 


