
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  

19-3-23/26-3-21 
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 

19 Gerard L 21 Biel L 

24 Nuria M 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

19-3-2023 

Número 1871 

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  

La fe ve, doncs, de sentir la predicació, i la predi-
cació és l'anunci de la paraula de Crist. 

Romans 10:17 



Per Eliana Inés Valzura   lupaprotestante, 3-3-2023  

 
Moltes vegades m'han preguntat si soc una teòloga feminista. Sembla una 
pregunta vàlida i de fàcil resposta i, tanmateix, voldria començar aquest petit 
article problematitzant-la. Al llarg de les múltiples lluites a tots els fronts que 
ha lliurat el moviment feminista, la defensa dels drets de la dona és el fil d'or 
amb què s’enfilen tots els temes abordats. En teologia, en religió i també en 
espiritualitat. 
 
    La teologia feminista —dit de manera molt general— s'ha esforçat a de-
nunciar una matriu patriarcal i sexista —fins i tot heteropatriarcal i misògi-
na— no només a la Bíblia sinó també a la interpretació que n'han fet els dife-
rents cristianismes al llarg del temps. Aquesta matriu va donar com a resultat 
un cristianisme (o molts cristianismes diferents però units en aquest aspecte) 
modelat al mil·límetre per ella: en aquest cristianisme i en aquestes comuni-
tats de fe, la lectura de la Bíblia, feta i  escrita per homes i interpretada per 
homes sostenia que les dones –i d’altres minories també- només podien tenir 
un paper subaltern. Les reivindicacions dels drets oblidats i de la dignitat no 
reconeguda era, i és, una necessitat bàsica i urgent. 
 
    Fer una teologia que s'interroga sobre la dona a la Bíblia, la dona a la 
societat, la dona a l'església, la dona a la família, la dona a la creació de 
Déu (i el seu correlat: un món, una església, una família, una societat, una 
organització pensada i executada per homes o, més ben dit, pel patriarcat 
(en homes i dones) és, per descomptat, molt important. I aquí vull retornar a  
la pregunta del començament: si ser una teòloga feminista és això, diré, ales-
hores, que soc una dona feminista que faig teologia: perquè el meu feminis-
me inclou la teologia, però travessa tota la vida, i perquè la meva teologia no 
es restringeix a preguntar-se per aquests assumptes, exclusivament. El meu 
feminisme té l'atreviment d'habilitar-me la paraula, fins i tot per als temes que 
són abordats preferentment i històricament per homes. 
 
    Dit això, acompanyeu-me a reflexionar una mica sobre la pregunta que 
dona títol a aquest escrit: el tema que se'm va proposar és el rol i el paper de 
la dona a l'església. Voldria ser incòmoda des del principi: com és que cal 
reflexionar sobre un rol o un paper de la dona a l'església, com si fos diferen-
ciat del de l'home? Pensar així és no sortir del binarisme, és no saltar de la 
matriu patriarcal: hi ha coses que fan els homes (les importants, generalment) 
i coses assignades tradicionalment a les dones: reunió de dames, beneficèn-
cia, tasques de cura, alguna vegada compartir l’ensenyament i ens posarem 
a discutir, és clar que sí, si permetem a les dones exercir els rols de lideratge. 

El paper de la dona a l’església?  (I)  

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

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  

Partir per la causa del Crist Dll 1Pe 4:12-19 ;Dm Mt 5:11; Dc Mt 10:17   
;Dj Mc 13:9c ;Dv  Mt 5:10 ;Dss Jm 1:2  

PREGUNTA ED 

CANVI D’HORA 

www.1eebs.com 

La nit del 26 canvi d’hora 
de primavera                                           
quan les busques marquin 
les 2 seran les 3. 

OFRENA 

Propera distribució 24-3-23  

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.  
Pista 3. Va guanyar un combat sense intervenir-
hi amb armes, seguint les instruccions de Déu 

TURQUIA I SIRIA: Donacions : Caixa bank 

UEBE 
Union Evangèlica Bautista de España 

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 
1-5 Excursió Unida 

NECESSITEM: 

Voluntaris emprenedors i creatius per 
desenvolupar les seves capacitats al 
servei del  Senyor i de la comunitat en 
treball amb infants, músics i en 
innovacions digitals i tecnologies 


