
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. 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. Pel dia de la NETEJA. 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 

Diumenge: Escola Dominical 11h 
                 Culte d’adoració 18h 
Dijous: Culte de pregària a les 20h zoom 

 
Senyores 

Bona Llavor HORARI  

5-3-23/ 12-3-23 
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 

 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

5-3-2023 

Número 1869 

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  

Encamina els humils amb la seva justicia, 

els ensenya el seu camí 

Salms 25:9 



El segon relat és d'ordre teleològic: Déu té un pla, tots allò dolent es tornarà bo a l'altra 
vida, aquesta vida no importa, importa la que ve. La desvalorització de la vida terrenal amb 
fins escatològics no és nova: van començar a viure-la els primers cristians quan Jesús va 
desaparèixer. Van quedar en segon pla les seves paraules alliberadores i el seu missatge de 
la Basileia, tot i sent perseguits encara pels romans. Amb el temps, la religió de l'imperi, les 
seves preocupacions van quedar cristal·litzades a l'altra vida i només havien d’atendre al 
més enllà. Dia a dia, segle a segle, l'Evangeli anava perdent la seva capacitat de ser sal i 
llum, i el seu poder alliberador, tal com l'havia predicat Jesús. 

Què s'amaga darrere aquest disciplinament transvestit de pietat religiosa? Per què un opri-
mit per un poder insensible ha de pregar perquè un Estat —representat per qualsevol dels 
seus actors socials— faci el que se suposa que ha de fer? Justament, la pregunta amaga un 
parany. El qui prega no prega perquè l'Estat i les seves autoritats “facin”, sinó que en la 
seva pregària està oferint, sense saber-ho, un acte d'acceptació submisa —i sense reivindi-
cació— que l'Estat, a través dels seus poders, a través de les seves autoritats o a través de 
les seves forces armades o policials facin allò que se suposa han de fer pel sol fet de la seva 
existència. I per què existeixen? A qui li deuen la seva existència? Hi son per al bé de la gent 
i de la “Nació”. Però, cal entendre-ho, la “Nació” son persones, i res que faci mal a les 
persones pot fer bé a la Nació. 

“Pregar per les autoritats” sense l'acte crític de preguntar-se què fan aquestes autoritats per 
complir fidelment amb el mandat de procurar el benestar de tots els que estan sota la seva 
responsabilitat, és col·laborar amb el poder opressor de torn. Gairebé gosaria dir que és 
col·laborar amb els anticristos de torn, mentre i quan s'oposen a l'ideal jesuànic de pau i 
bé. “Pregar per les autoritats” sense qüestionar-se si col·laboren a la basileia o definitiva-
ment són a la sendera contrària és una irresponsabilitat cristiana, més que un acte que me-
reixi reconeixement de Déu. "Pregar per les autoritats" sense sospesar com es comporten 
amb els pobres, amb els marginats, amb els més vulnerables de la Nació (potser és la pro-
va més perfecte per saber quina mena d'autoritats son) és oferir un xec en blanc a qui segu-
rament cometrà un desfalc. Per què cal pregar per les autoritats i no pregar pels pobres i 
desprotegits per aquestes autoritats? Per què cada cop que un país va malament des dels 
poders de l'església se'ns insta a “pregar per les autoritats”? 

No puc pensar en res més que en una església còmplice, que ha renunciat a la seva perso-
nalitat. Per acció o per omissió, per indolència, per comoditat o per interessos creats, ha 
decidit resignar la seva vocació més alta, aquella que comença i acaba veient el rostre del 
nostre germà en el qual veurem el rostre de Jesús. La creu de Jesús té un costat lluminós, el 
de l’entrega a favor dels desprotegits i contra el poder fàctic. Definitivament, la creu dona 
la cara als pobres i l'esquena al poder fàctic i religiós, abraçant la causa dels desarrelats. 
Jesús va predicar la Basilea de Déu per a aquesta vida —no només per a la propera— i els 
seus oients sabien ben bé de què parlava: justícia als oprimits, llibertat als captius, vida als 
morts d'aquesta vida. (Lc. 4:18) 

A aquestes alçades són lícites les preguntes: De quin costat estan els governants del teu 
país? De quina banda l'església ha d'estar? De quina banda he d'estar jo, com a persona 
de fe? 

Pregar per les autoritats (II)  Eliana Valzura   lupaprotes-

tante.com 17-2-2023  

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 

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  

TURQUIA I SIRIA: Donacions : Caixa bank 
 

Crist morí pels nostres pecats Dll 1 Pere 3:13-22  ;Dm 1Cor 15:3   ;Dc Ef 2:5    
;Dj Col 2:13  ;Dv  He 9:15  ;Dss He 9:28  

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. Marta N 

Propera distribució 10-3-23  

Resposta Febrer: MALCUS  

(Joan 18:10) 

CONCURS MARÇ 

Busquem un home 

Pista 1. Va ser rei, successor del seu Pare 

rei de Judà, contemporani de l’Acab rei 

d’Israel. 
 

ES02 2100 3456 1022 0008  8630 

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

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

“Lectures bigarrades” 
2n i 4t diumenge : Mosaic a les 11h 
18-3-23 Dia de la neteja 


