
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. Per la troboda de responsables de 
ministeris. 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  

26-2-23/5-3-23 
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;  
Myriam R: 676233434;  

Manel P: 615315239 
Carles R:671517065 

Pastor: Nelson Araujo 696317485 
 

ANIVERSARIS 

26 Joan Oleg C;1-3 Elena R 

4 Eli R 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

26-2-2023 

Número 1868 

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  

1 Pere 3,8 

viviu tots units, tingueu els mateixos sentiments,   

estimeu els germans,  
sigueu afectuosos i humils;  



Eliana Valzura, Lupaprotestante, 17-2-2023 Pregar per les autoritats? (I)                          

Que hi ha una mena de domesticació política forta en els ambients eclesials 
no és una novetat per a ningú. Que aquesta domesticació tendeix a ser 
complaent amb els poders establerts, tampoc. I quan dic “poders establerts” 
vull dir, sense filigranes ni maquillatges, que la domesticació eclesial-política 
sempre se sent més còmoda recolzada cap a la dreta que cap a qualsevol 
esquerra humanitzant, per més que en el seu discurs tendeixi a rescatar els 
valors jesuànics del Regne. Com en totes les visions en les que generalitzem 
les actituds dels individus o comunitats sempre hi ha honroses excepcions i he 
pogut adonar-me que existeixen moltes comunitats de fe en les que es 
practica una mirada crítica cap al poder i una saludable pràctica política lliure 
amb compromís solidari. 

Un dels passatges —encara que se'n podrien citar molts— que més es fan 
servir per uniformar el pensament al voltant d'aquestes qüestions ha estat el 
de 1a Timoteu 2:1-4  Primer de tot, recomano que feu pregàries, oracions, 
súpliques i accions de gràcies per tots els homes,  pels reis i per tots els qui 
tenen autoritat, perquè puguem portar una vida tranquil·la i serena, tota 
donada a la pietat i a l'honestedat.  Això és bo i agradable a Déu, salvador 
nostre, que vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la 
veritat. En base a aquest text se sol fer una crida a “l'apoliticitat” dels cristians. 
Però permeteu-me recordar aquí que l'apoliticitat no existeix: fins i tot la 
decisió de mantenir-se al marge és una decisió política. I afegeixo: mantenir-
se al marge només contribueix a perpetuar l'statu quo. 

Tornem al passatge esmentat. Tothom ha sentit el discurs enardit que ens 
proposa pregar per les autoritats, com a forma de sufocació de qualsevol 
intent de queixa davant una situació social desavantatjosa, davant de 
qualsevol injustícia patida, davant de qualsevol abús de poder, de qualsevol 
falta de reconeixement de drets, de qualsevol opressió, davant qualsevol justa 
reclamació  o indici de rebel·lió contra el poder de torn. Tots bé sabem que 
sota aquest relat suposadament pacifista, s’afirma  que a Déu no li agraden 
els insurrectes, que Déu ens vol dòcils, mansois, tots iguals, formats en sèrie 
en la seva línia de fabricació, produïts en cadena com a ell li agrada. Llàstima 
que això és gairebé sempre com algú —que no és Ell sinó un simple mortal 
que s’atorga ser l’intèrpret de la seva veu— li agrada. 

La tradició cristiana s’ha ocupat que el relat de que a Déu mai li han agradat 
els insurrectes anés ocupant les mentalitats dels creients al llarg de la història. 
Una petita insurrecció, una eternitat de condemnació. Així són les 
matemàtiques divines i cal parar-hi compte. Així que, el relat que sustenta 
aquest altre relat que analitzo avui és fort. No s'ha de rebel·lar aquell qui ho 
passa malament al país on va néixer o va triar viure. Ha d'ajupir el cap i 
pregar per les autoritats. Perquè a Déu no li agrada els que s’hi rebel·len. 
(continuarà) 

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  

Donacions : Caixa bank 
 

Tots som iguals pel Senyor. Dll 1Pere 3,7-12;Dm Ga 3,28; Dc Gn 2,24 ;Dj Prov 
1,8; Dv Job 31,16; Dss Job 33,6 

PREGUNTA ED 

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  

CONCURS FEBRER  

Busquem un home  

Pista4: Un seguidor de la persona que bus-
caven li va escapçar una orella. 
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.  

ES02 2100 3456 1022 0008  

8630 


