Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies.
 Per les persones grans de la comunitat.
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves,

infants. Per tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.
 Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina i habitatge.
 Per una humanitat formada per homes i dones que es reconeguin, es
valorin i es tractin com iguals. Per la situació del nostre país.
 Pels ministeris i serveis a la comunitat. Pel Grup dinamitzador d’evangelització,
per L’Escola Dominical, per la Coral, pel grup de Senyores, el culte de pregària, pel
voluntariat de Bona Llavor. Agraïm la capacitat i l’oportunitat que el Senyor ens dona per
servir.
 Per les persones que pateixen: refugiats, presos, i que viuen en situacions
de guerra, violència, esclavatge, la força incontrolable de la natura,
la pèrdua d’un ésser estimat,...
 Agrair el do de la vida, i les possibilitats que ens portarà per
compartir l’amor Déu.

Cultes

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

Senyores
Dijous a les 18h

Corals
Al·leluia: a les 20h
L’Estel:
2 de febrer //9 de febrer
Diaca de torn: David R //Myriam R
Torn de porta: Ruben R // Benjamí G

Número 1723

Benvingut!

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell
93 7103540

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!

Ric i pobre són iguals:

Bona Llavor
Cada 2 divendres al matí
Repartim roba, aliments, i conversem
Suport educatiu: Dijous 2/4 de 6 a les 7

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

2 de febrer de 2020

Diaques
2n dimarts de cada mes a 2/4 de
9 de la nit.
Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Manel P: 615315239
Pastor: Nelson Araujo 696317485

ANIVERSARIS
2 Sebastiana H; 3 Elisabet B i Maria C A
4 Elisabet P; 7 Anna P

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té les
guardis només per a tu.
fulleto@1eebs.com

Proverbis 22,2

tots dos els ha fet el Senyor.
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

DESIGUALTATS SOCIALS

Àngela Raurell

Generació rere generació les desigualtats socials han estat motiu de patiment i
preocupació, ja que genera profund sentiment de frustració en posar en
evidència que a igual vàlua i esforç sempre hi ha diferències.
Actualment, la desigualtat es percep com un sinònim d’injustícia, però aquesta
manera de veure-ho és relativament nova. Es va introduir, i més tard generalitzar
i institucionalitzar com un dret, a partir de la Revolució Francesa, amb el lema:
llibertat, igualtat, fraternitat.
Molt més endavant, el 10 de desembre de 1948 amb la Declaració Universal
dels Drets Humans s’intenten combatre definitivament les desigualtats i
consolidar la idea que tots tenim els mateixos drets i deures sigui quina sigui la
condició de cadascú. En els nostres dies, cada país té la seva pròpia llei
d’Igualtat i Equitat. Però, no deixen de ser normes que marquen uns mínims i que
suggereixen als governants que procurin polítiques per afavorir als més febles.
Darrerament he tingut l’oportunitat de visitar Xile que, com molts altres, és un
país amb una endèmica desigualtat social, i la percepció dels més desafavorits és
que l’estatus és inamovible, Qui neix benestant ho té més fàcil i cap govern ha fet
prou perquè hi hagi alternança. A Espanya, segons Oxfam-Intermón, 20
persones tenen un patrimoni de 115.000 milions d’euros. També hi ha 14
milions de persones en risc d’exclusió. En l'àmbit mundial, les 62 persones més
riques del món acumulen la mateixa riquesa que els 3.600 milions de persones
més pobres.
Una dada per a l’optimisme igualitari: a l’Illa de Pasqua o Rapa Nui, que també
pertany a Xile, es va aconseguir fa dos anys que el 80% del que es genera es
quedi a l’illa i el 20% vagi al continent, fins aleshores era al revés. Això ha fet
millorar considerablement l’estatus social i econòmic dels rapa-nui en general.
Sembla una mesura justa. El temps dirà si una política humanament bona té els
beneficis que se li pressuposen.
Tot això és segons la història i les percepcions de les societats humanes, però,
què ens transmet la Bíblia sobre la igualtat o desigualtats socials? Doncs no ens
ha de passar per alt que el sentiment de fracàs sempre està relacionat amb la
manca de coses materials: benestar, diners, èxit, poder. Penso que com a
creients el nostre objectiu ha de ser més espiritual.
Hi ha veritables respostes. Alguns exemples els trobem a: Èxode 16.18; Job 33.6;
Proverbis 22.2; Mateu 5.3-6; Romans 2.11; 2 Corintis 8.14; Filipencs 2.5-8;
Gàlates 3.28.
Potser una síntesi de totes les respostes és a Fets 10.34-35: Llavors Pere va parlar
així: Ara veig de debò que Déu no fa excepció de persones, sinó que acull
tothom qui li és fidel i practica el bé, sigui d’on sigui.
Amb la informació que ens és donada, com podem participar i fins on puguem,
fer més igual i just el nostre entorn? Algunes reflexions que penso que ens poden
ajudar:
- En tots els casos, si volem participar en la millora de les coses, hem de saber
veure les desigualtats materials que la realitat d’aquest món ens presenta.
- Tenir molt present que no sempre un benestar social assegurat és garantia de
millors benediccions espirituals.
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seguretats:
- Sóc lliure per discernir allò que és bo i ètic en cada situació.

- Estic capacitat per fer la voluntat de Déu.
Però també exigències:

Amb aquesta llibertat i capacitat, dins de les meves possibilitats, podré
ajudar a crear una societat que dignificarà vides.

Aquesta justícia basada en l’amor, ha de ser permanentment revisada i
millorada.
Com a conclusió, observem que la igualtat s’exerceix i és una decisió individual
que demana saber veure en cada persona que tenim al davant algú a qui ajudar,
algú de qui aprendre, algú a qui estimar i valorar i sobretot tenir la seguretat que
cada un estem en el camí de l’altra per algun motiu. Ves que no sigui perquè, en
un pla d’igualtat, jo t’hagi d’exigir a tu i tu m’hagis d’exigir a mi que sapiguem
mostrar sempre la part espiritual que busca la perfecció de Déu.

A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones. Ens
sentim agraïts per la vostra col·laboració, recolzament i suport en
oració, però necessitem mans, us necessitem els dijous i els divendres.
Moltes gràcies! Propera distribució: 7-2
http://www.bonallavor.es/

3-2 Seminari a càrrec de Juan José
Tamayo a EEB Badalona a les 14h
6-2 Suport, trobada de dones, culte
de pregària
7-2 Rebost
9-2 E D a les 11h; Mosaic a les 11,30h;
Culte d’adoració a les18h
15-2 Seminari a Càrrec d’en Victor
Amela a EEB Badalona a les 10h
21-2 Rebost
29-2 Taller “Eines exegètiques pels
evangelis” a les 10h EP Betel carrer
Aragó BCN
Informació detallada al taulell

bonallavordiaconia@gmail.com

LA PREGUNTA DE L’ED
RESPOSTA GENER:
Buscàvem una dona:
Elisabet , mare de Joan
Baptista
EL MES DE FEBRER
busquem un noi
Pista 1: Tenia un malaltia i patia molt.
Tres llibres parlen d’ell, però només un
és més extens

FORMACIÓ
3-2 Seminari: Fundamentalismos
cristianos: discursos del odio, construcción
y deconstrucción
Professor Juan José
Tamayo a les 16h
15- 2 Seminari: Los cátaros: una manera
de ser “cristiano” Professor Victor Amela a
LECTURES BÍBLIQUES
les 10h
Justícia, justícia social,
Lloc: EEB Badalona, c/Sagunt 99-101
commutativa, distributiva,
29-2 Taller “Eines exegètiques pels
redistributiva... JUSTICIA
evangelis” a càrrec d’en Victor Hernández.
Dll: Pr 31,20/Dm:Dt 15,11/Dc:Sl 12,5-6 /
A le 10h Lloc EP Betel Sant Pau, Aragó,51
Dj:2Co 8,12-15 /Dv:Fl2,6-8 /Ds:Lluc 6,20/
BCN
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

