
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 culte Unit de Setmana Santa. 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  

26-3-21/2-4-23 
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! 

26-3-2023 

Número 1872 

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  

Déu no ens ha donat un esperit de covardia, sinó 

un esperit de fortalesa, d'amor i de seny.  

1 Timoteu 1:7 



Eliana Inés Valzura   lupaprotestante, 3-3-2023  

Vull dir: el tema que es planteja ja conté un parany en sí mateix, un parany 
mortal. Per què encara, en aquest segle, estem discutint si la dona té un “rol”, 
té un “paper” i, el que és pitjor, és que si ho estem discutint és perquè no en té 
i perquè creiem que tenir-lo és “discutible”? Vet aquí el moll de la qüestió. 
Quan passarem a la propera fase, en què ja no calgui discutir al voltant d’a-
questes qüestions? 

Pensar que la dona té un rol afirma, reafirma i sosté el binarisme home/dona 
que afecta la societat en conjunt i que resulta d'una construcció cultural pa-
triarcal i masclista. I l'església és una micro-societat que no se n’escapa d'a-
questa construcció i que fins i tot la reforça amb textos bíblics. Aquest rol o 
paper de la dona a l'església és, generalment, domèstic i ja assignat des del 
bressol. 

Diguem-ho ràpid i d’una tirada: no hi ha rols de dones i rols d'homes. No n'hi 
ha d'haver. No hi ha d'haver rols de gènere. Hi ha rols per a certes dones i 
rols per a certs homes. Diguem-ho millor: hi ha rols per a certes persones, no 
importa si són homes o dones. Què bonica és l'església on també hi ha dones 
que prediquen i homes que netegen. 

El relat de la Creació de Gènesi mostra clarament aquesta matriu de què par-
lo: un Déu que crea vida sense que hi hagi cap figura femenina. Un home 
primigeni que crea vida, sense que hi hagi cap figura femenina (han reflexio-
nat al voltant d’una invisibilització semblant de la dona, en una “inversió” 
semblant en la què no és una dona la que infanta, sinó una figura masculi-
na?), i després un home com l'únic que té habilitada la paraula: anomena tot 
allò existent, fins i tot la dona, i aquest anomenar porta la vida, ni més ni 
menys. 

Hi hauria molts altres exemples, que no tenim espai per compartir. Pensem, 
només, que les dones a la societat i a l'església provenim d'aquest esborra-
ment primigeni i és això el que cal  començar a saldar amb l'exemple de Je-
sús, el que va venir al món entre aigües i sang femenines, el que va parlar 
amb dones quan no es podia, el que es va deixar tocar per elles quan estava 
prohibit, al que se li van aparèixer primer, invertint els llocs d'importància as-
signats culturalment a uns i altres. 

Encara discutim rols i papers basats en gènere a l'església? L'hora ve i és ara, 
d’emprendre la tasca de rellegir els textos amb altres ulls i amb una altra mi-
rada. 

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

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.   

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  

“Vetlleu pel ramat” Dll 1Pere 5:1-4;Dm 1Pere 5:5; Dc 1Tim 3:8 ;Dj 1Tim 3:10;  
Dv Fets 20:28;  Dss  2Te 3:13-14 

PREGUNTA ED 

www.1eebs.com 

OFRENA 

Propera distribució 14-4-23  

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  
Pista 4. Va fer confiar al poble i davant les tropes 
va posar els cantors a cantar himnes i lloances a 
Dèu i va guanyar 

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. 
14 i 28 d’abril Rebost 
Dijous Culte de pregària a les 20h zoom 

“Lectures bigarrades” 
2n i 4t diumenge : Mosaic a les 11h 
4-4 Culte Unit Baptistes de Sabadell a les 
19h Lloc. EEB Redemptor 
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 

DIUMENGE DE RESURRECCIÓ 

El Diumenge 9 d’abril només tindrem el 
culte al mati a les 11h. No hi haurà Escola 
Dominical. 


