
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 abans del culte/ Secretaria 

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

 

Senyores 

Bona Llavor HORARI  

2-4-23 /9-4-23 
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 

5 Pascual H 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

2-4-2023 

Número 1873 

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  

«Us asseguro que n'hi ha alguns dels aquí 

presents que no moriran abans que hagin 

vist venir amb poder el Regne de Déu».  

Marc 9,1 



La reflexió d’avui està basada en una frase que trobem a Marc 9:1 Us asseguro que 
alguns dels qui són aquí no moriran sense haver vist arribar amb poder el Regne de 
Déu. Aquesta frase amb què acaba el verset el Regne de Déu venint amb poder, 
resumeix com Jesús treballa i beneeix la vida de les persones. Estareu d'acord amb 
mi que Jesús té poder. Veiem el poder de Jesús quan calma la tempesta, guareix 
malalties, quan multiplica el menjar, quan converteix l'aigua en vi fins i tot quan 
expulsa dimonis o ressuscita persones difuntes. Tots aquests actes, totes aquestes 
actuacions meravelloses apunten al poder de Jesús. D'alguna manera són evidència 
de com el poder del Regne de Déu obra a través de Jesús, però aquest poder que té 
Jesús s'entén molt millor quan el comparem amb altres protagonistes teòricament 
també poderosos. En grec, l'idioma en què es va escriure el Nou Testament hi ha 
dues paraules per parlar de poder. La primera paraula és εξουσία (exousia). 
Exousia fa referència al poder polític, al poder militar, a la força humana que una 
persona exerceix i que imposa sobre altres. Per exemple, un exèrcit molt nombrós 
imposa el seu poder, la seva exousia sobre un exèrcit menys nombrós. Per això al 
Nou Testament, Herodes té exousia perquè té un gran exèrcit, el governador romà 
amb els seus soldats i l'emperador romà amb les seves legions tenen exousia. Tenen 
aquest poder polític, aquest poder militar i aquest poder que s'imposa als altres per 
la força i amb violència, fins i tot assassinant, foragitant i esborrant l'altre.  
Ara bé, la paraula que el nou testament fa servir per parlar del poder de Jesús n’és 
una molt diferent: δύναμης (dynamis). És un poder que no s'imposa, que no 
atropella. És un poder que convida l'altre, que camina al seu costat, que no 
l’esclafa, sinó que l’empodera, l’allibera i el vivifica. Mentre que el poder d'Herodes 
i el poder de l'emperador romà s'imposa sobre l'altre, el poder de Jesús consisteix a 
animar l’altre, caminant al seu costat, animant-lo, guarint-lo i donant-li vida. El 
poder d'Herodes s'imposa violentant i esborrant l’altre mentre que el poder de Jesús 
l’aixeca, l’anima, el sana i li dona vida.  
Ara bé, l'important aquí és quin dels dos poders exercirà l'església, quin utilitzarà? 
Teòricament, l'església, com a llavor del Regne de Déu i com a seguidora i 
imitadora de Jesús de Natzaret, ha de ser una realitat on el poder que s'imposa, 
que violenta o esborra l'altre, ha de ser rebutjat de ple. Per contra, els creients i 
seguidors de Jesús hem d'optar sempre per caminar al costat de l'altre, per animar-
lo, per vivificar-lo, tal com ho feia Jesús. Quan l'església es posa del costat dels 
poderosos, quan l'Església utilitza el seu poder per fer mal a l'altre i per invisibilitzar-
lo, quan l'Església fa servir el seu poder per fer callar les veus dissidents o per 
exercir domini i violència sobre l'altre, aleshores no està seguint l'exemple de Jesús. 
Està seguint l'exemple dels qui Jesús rebutjava. Per contra, l'Església ha d'imitar 
Jesús, no ha d'exercir un poder com l'exousia, sinó que han d'exercir un poder com 
el de la dynamis, un poder que aixeca i anima l'altre, que el beneeix i li dona vida, 
que es col·loca al costat de l'altre, que l’acompanya i el convida perquè pugui 
continuar animant-se, creixent i pugui continuar vivint. Tant de bo que nosaltres com 
a seguidors i com a imitadors de Jesús imitem aquest poder de Jesús i no el poder 
dels que Jesús realment rebutjava. 

EL PODER DE JESÚS                                                              Nelson Araujo 

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/ 

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 

Dll:1Pe 5,5-7;Dm:1Pe 5,8-11;Dc: Col 3,12;Dj:Pr 22,4;Dv:Rm 3,24;Dss:1Co 3,10 

www.1eebs.com 

OFRENA 

Propera distribució 14-4-23  

 RESPOSTA CONCURS MARÇ  
Busquem un home: JOSAFAT   
(2 Cròniques 20,3 i 1 Reis 22,41) 

 CONCURS ABRIL: 
Busquem una dona 

Pista 1. Ella i el seu germà van criticar a 
Déu i al líder, molt estimat de Déu i que 
també era germà d’ells 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 

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  

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. 

ESCOLA DOMINICAL 

El proper 16 d’abril iniciem el 3r T  de 
l’ED, us proposarem temes relacionats 
amb l’espiritualitat. Podem ser espiritual-
ment madurs si emocionalment no ho 
som? Intentarem esbrinar  la resposta! 


