
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 

12 Amadeu G.   14 Maria Teresa M. 

14 Lidia G.    19 Gerard L. 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

12-3-2023 

Número 1870 

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  

Obrar el bé porta a la vida; fer el mal, a la mort. 

Proverbis 11: 19 



Josep Bordera, Primera iglesia bautista de Madrid 

Són diversos els mites evangèlics que han caigut en descrèdit per escàndols de consi-
deració. Recordo les paraules de Pau: «Qui estigui ferm, miri de no caure» (1Co 
10,12). 

    A l'escàndol de Ravi Zacharias, que es va destapar una vegada mort, el final abrup-
te de l'etapa pastoral de Bill Hybels al capdavant de Willow Creeck o la recent destitu-
ció de Brian Houston al capdavant de Hillsong a Austràlia (entre altres) se suma 
aquests dies el de la Grace Community Church (GCC), l'església del conegut John 
McArthur. Cristhianity Today publica un extens article al voltant dels casos de dones 
que han estat disciplinades a l'església per no voler «sotmetre's» als seus marits mal-
tractadors i suggerir-les que no els denunciessin. El cas més escandalós va ser el d'una 
noia que va ser disciplinada públicament a l'església i acusada d'abandonament fami-
liar, el  marit de la qual va ser condemnat posteriorment per abús sexual de menors i 
violència i, malgrat les evidències, el Consell de l'església mai no va voler retractar-se 
de la seva decisió. Un dels ancians, mogut per la seva consciència, es va fer confessor 
de moltes d'aquestes dones que se sentien víctimes dels seus marits i a més a més vícti-
mes de l'abús espiritual d'aquells en qui van confiar els seus casos —els ancians de 
l'església— la qual cosa els ha provocat una ferida espiritual profunda. 

    I aquí és on rau el greu problema: quan l'església es posa del costat de l'agressor i 
no de la víctima es converteix, en lloc d'un agent alliberador com és l'Evangeli, en part 
de l'opressió. A tot plegat s’afegeix un altre problema, i és que justament la GCC i el 
seu conegut pastor, s'erigeixen com a defensors d'una ortodòxia bíblica (gairebé) in-
fal·lible. I encara que públicament en algun dels seus sermons McArthur havia defensat 
el dret de les dones a divorciar-se dels seus marits maltractadors, la notícia ha destapat 
que la pràctica pastoral durant anys va ser recomanar a aquestes dones sotmetre's en 
silenci als marits violents. 

    Què passarà amb tot això? Als EUA l'escàndol ha arribat als mitjans, però més enllà 
d'aquell país em temo que poc o gens afectarà això els centenars de milers de segui-
dors de les propostes teològiques de la GCC i dels complementaristes que disfressen 
d'espiritualitat la superioritat d'homes sobre dones. 

    Però com cada vegada que passa una cosa així, això ens ha de fer reflexionar sobre 
algunes veritats que sempre hem sabut però que amb facilitat oblidem. Coses com ara 
que hem d'adorar Déu i no idolatrar el profeta de torn. Que hem d'estar ben atents i 
diferenciar entre el carisma d'un líder i la manipulació i l'abús espiritual per evitar això 
darrer passi a les nostres esglésies. Reflexions sobre com hem de predicar al voltant de 
les relacions correctes en l'àmbit familiar. Abans del famós verset del “sotmeteu-vos als 
vostres esposos” (Ef 5,22), Pau diu “sotmeteu-vos els uns als altres en el temor de Déu” 
(Ef 5,21), i és només des d'aquesta submissió i respecte mutu que es pot construir un 
matrimoni cristià. Recordar lliçons bàsiques del cristianisme de Jesús que ens convida a 
abraçar els qui pateixen i denunciar els qui ens violenten per més aparença de pietat 
que mostrin. 

MÉS ESTIMAR I MENYS CONDEMNAR  

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/ 

SOM 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 
 

L’amor que ens restaura Dll 1Pere 4:1-11   ;Dm Rm 12:10   ;Dc 1Pere 1:22    
;Dj 1Pere 3:8  ;Dv  Joan 13:34  ;Dss Joan 15:12  

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  

CONCURS MARÇ 

Busquem un home 

Pista 1. Va ser rei, successor del seu Pare 

rei de Judà, contemporani de l’Acab rei 

d’Israel. 

Pista 2. Déu el va ajudar perquè va ser 

fidel i quan se sentía amb perill, pregava 

a Déu. 

ES02 2100 3456 1022 0008  8630 

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

Convida als teus contactes. 
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 


