
Motius de Pregària 

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per  la Pilar A, la Sebastiana H, 
l’ Andreu E M, Julia C., M Lluïsa, Amadeu G, Jaume R,  Paco V, Mónica, Feli, Elisabeta. 

 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 l’equip de visitació. Agrair el servei dels germans durant l’any 
2022 i de la tasca de la comissió pro càrrecs. Perquè el Senyor desvetlli la necessitat de servir. 
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, per retrobar la il·lusió, les ganes d’estar junts, de sentir-nos 
germans. Per les altres esglésies. Per  les tecnologies i els tècnics que ens mantenen 
connectats, però per la gran alegria de poder compartir junts l’amor de Déu. 

 Per les persones que ens visiten presencialment o per les xarxes.  
 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 i que el Senyor els ompli d’il·lusió, ànims i empenta 
encomanadors. 

 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 de la natura, Turquia i 

Síria, per Ucraïna i els molts països en guerra. Que puguem ser llum, font d’esperança i la 
seva veu. Per la pau!!  

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  

19-2-23/26-2-23 
Diaca de torn: Manel P// Paco A 
Torn de porta:  Benjamí G// Rubèn 

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 

19 Andreu E M– 22 Lois G 

25 Gregori P 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

19-2-2023 

Número 1867 

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  
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Nelson Araujo 

La reflexió d’avui està basada en Marc 1:29-39. És una d'aquestes escenes de 
l'Evangeli on hi trobem Jesús ensenyant-nos sobre la missió de com ser església i com 
construir una comunitat de seguidors seus que també sigui un lloc terapèutic, un lloc 
que sana, un lloc que ajuda les persones i penso que avui dia que l'església sigui un 
lloc terapèutic és una necessitat imperiosa. L'església hauria de ser un lloc on la gent 
experimentés sanitat i descans, però de vegades s'experimenta esgotament i culpa. 
Siguem honestos, això passa, i per això crec que Marcos és un bon text que ens 
ajudarà a plantejar-nos com l'església s'ha de convertir en un lloc on les persones, en 
lloc d'experimentar esgotament i culpa, puguin experimentar descans i sanitat.  

Els versets del 29 al 31 parlen de Jesús i dels primers deixebles, diu: Sortint de la 
sinagoga arribaren, acompanyats de Jaume i Joan, a casa de Simó i Andreu.  La 
sogra de Simó era al llit amb febre, i ho digueren a Jesús. Llavors ell s'hi acostà i, 
agafant-la per la mà, la va fer aixecar. La febre va deixar-la, i ella es posà a servir-
los. Tota aquesta secció del text es desenvolupa fora de la sinagoga. Jesús ja havia fet 
un miracle a la sinagoga, però els guardians de l'ortodòxia es van posar molt 
nerviosos, així que Jesús va haver de sortir del lloc litúrgic amb un petit grup, Simó, 
Andreu, Jaume i Joan amb qui Jesús començaria el seu ministeri. L'església no hauria 
de tenir por de ser un grup petit, hauríem de tenir por de no ser un espai de sanitat 
per a la gent necessitada. Quan Jesús surt de la sinagoga va a una casa i allà 
comença a predicar, a alliberar la gent dels esperits, però fixeu-vos el contrast: A la 
sinagoga -en un lloc litúrgic- no li permeten curar i ha d'anar-se'n a una casa per 
desenvolupar el seu ministeri. Tant de bo que nosaltres entenguem això, que no hem 
de tenir por de ser petits o ser un grup petit o un grup gran. El que sí que hem de tenir 
clar és que allà on siguem hem de deixar l'espai necessari perquè el Senyor s’hi 
manifesti, perquè guareixi, perquè el Senyor restauri, perquè el Senyor alliberi.  

Del 32 al 34 diu Al vespre, quan el sol s'havia post, li anaven portant tots els malalts i 
els endimoniats. Tota la població s'havia aplegat davant la porta. Ell va curar molts 
malalts que patien diverses malalties; també va treure molts dimonis i no els deixava 
parlar, perquè sabien qui era. Quan la comunitat de seguidors de Jesús es transforma 
en un lloc terapèutic, la gent hi va a la recerca de sanitat, d'aigua per als cors 
assedegats i d'esperança per a les ànimes abatudes. El treball de Jesús consisteix a 
expulsar dimonis, el text una vegada i una altra, incideix en això. Sigui com sigui hem 
d’entendre això avui dia, la veritat és que hi ha molta gent turmentada que necessita 
ser alliberada dels temors, de les culpes, del passat i de les càrregues. Aquest treball 
d'alliberament també és missió de l'Església, de la comunitat dels creients, com a lloc 
que guareix. Així que com a església tinguem això ben clar: que sigui el nostre desig 
profund ser un ambient, un espai,  un lloc on la gent vingui i experimenti sanitat i no 
el contrari.  

I els versets 35 a 39, diuen així: De bon matí, quan encara era fosc, es va llevar, sortí, 
se n'anà en un lloc solitari i s'hi va quedar pregant. Simó i els seus companys es 
posaren a buscar-lo. Quan el van trobar li digueren: --Tothom et busca. Ell els diu: --
Anem a altres llocs, als pobles veïns, a predicar-hi, que per això he vingut. I anà per 
tot Galilea, predicant a les seves sinagogues i traient els dimonis. L'escena acaba amb 
Jesús pregant. I orientant la seva mirada a aquelles altres persones que faltaven per 
escoltar sobre el Regne de Déu. Personalment m'hauria quedat allà una estona més, 
oi que tenia audiència?, la gent acudia, per què te n'has d’anar? Jo m'hi hauria 
quedat, assaborint l'èxit. Jesús no ho fa pas això. Jesús passa temps tot sol i pregant, 
Jesús passa temps preparant-se per seguir endavant amb una missió que no té 
aturador. Crec que cal aprendre molt de Jesús. Hem d'aprendre a ser missió a la 
manera com ell la feia, convertint els espais on estiguem en espais de sanitat, 
alliberant les persones i entenent que la missió és dinàmica. La missió sempre ens 
planteja reptes. 

ESPAIS DE SANITAT                                                                       

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  

ACTIVITATS PREVISTES 

http://www.bonallavor.es/ 

ESTEM AL TEU COSTAT 

Tots  els diumenges   
11h Escola Dominical  
 18h Culte d’adoració 

Convida als teus contactes. 
24-2, 10-3 i 24-3 Rebost 
Dijous Culte de pregària a les 20h zoom 

“Lectures bigarrades” 
2n i 4t diumenge : Mosaic a les 11h 
3-3 a les 20h Trobada caps  ministeris 

Responsabilitat, compromís, privilegi, 
adoració... Les teves 
aportacions són 
necessàries pel 
manteniment de la 
comunitat.  
ES 84 0081 0384 2400 0119 7930  
Tot l’any hi haurà un sobre només per  obres 
Si fas un ingrés especifica per on és:  

OFRENA o OBRES 

Siguem útils i servim amb alegria.  
Posa’t en contacte per: 
Visitació:  Eva LL i Nelson 
Rebost; Àngela o amb l’Anna P.  
Mamáventura  amb el l’Eli R. 
Suport Educatiu Àngela R. 
Imatge i so, Paco A.  
Sigues  llum a casa i a la nostra ciutat  

En aquest enllaç de youtube 
trobareu informació dels  últims 
tràilers enviats a Gambia  
https://youtu.be/fJgp6swOY4g 
Ajudem a Turquía Donacions : 

Caixa bank 
ES02 2100 3456 1022 0008 8630 

Tema “Siguem prudents” Dll 1Pere 3,1-6;Dm Pr 3,21; Dc 1Tm 2,9;Dj Pr 11,13; 
Dv 1Te 2,4; Dss 1 Pere 3,1-6 

PREGUNTA ED 

CONCURS FEBRER  

Busquem un home  

Pista 3. Anava amb un grup de 

gent armada amb torxes i llanternes 

Pista 2. Era criat d’un personatge religiós 

important  

Pista 1. Encara que en parlen 4 llibres, no-

més 1 en dona el nom  

UEBE 
Union Evangèlica Bautista de España 

L’ED de les tardes  

www.1eebs.com 

Es recullen pots de vidre,  mida  

Melmelada, per manualitats. Recull Marta N 

Propera distribució 24-2-23  


