
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies.   

 Per les persones  més grans,  especialment en aquest moments que són molt vulnerables.    

Per cada una de les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, 

infants. Per tots aquells (fills, nets, familiars..) que s’han distanciat del Senyor.  

 Per les persones que tenen dificultats per trobar un lloc per passar aquest 

temps de confinament. (Els més vulnerables) 

 Per la situació de crisi sanitària que està vivint el nostre país i tot el món. 

 Pels ministeris i serveis a la comunitat. Agraïm la capacitat i l’oportunitat que el 

Senyor ens dona per servir.  

 Per la comunitat en aquest moments que es fa difícil poder celebrar junts el Crist 

  Per les persones que treballen per cobrir les nostres necessitats: personal 

sanitari, treballadors dels comerços d’alimentació, transportistes, serveis 

d’emergència, voluntaris... 

 Per les persones que pateixen, que puguem ser llum i font d’esperança. 

 Agrair el do de la vida, i les possibilitats que ens dona per compartir 

l’amor Déu. 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

Diaques Caldera-Grup de pregària 

Corals 

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 

9 de la nit. 

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

Dijous  a les 18h 

Al·leluia:  a les 20h 

L’Estel:   

Senyores Francesc A: 609475704;  

Eva Ll 679124234; 

Myriam R: 676233434;  

David R: 607268842 ;  

Manel P: 615315239 

Pastor: Nelson Araujo 696317485 

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

fulleto@1eebs.com. MOLTES GRÀCIES! 

Bona Llavor Cultes 

22 de març//29 de març 
Diaca de torn: David R//Myriam R 
Torn de porta:   

Suport educatiu:  Dijous 2/4 de 6 a les 7 
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C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

29 de març de 2020 

Número 1731 

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número  015806  

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! 



Coronavirus: el perfecte desastre per al capitalisme del desastre 

La pandèmia actual del coronavirus representa una oportunitat única perquè repensem la 
nostra manera d'habitar la Casa Comuna, la forma com produïm, consumim i ens 
relacionem amb la natura. Ha arribat l'hora de qüestionar les virtuts de l'ordre capitalista: 
l'acumulació il·limitada, la competició, l'individualisme, el consumisme, el malbaratament, 
la indiferència davant de la misèria de milions de persones, la reducció de l'Estat i 
l'exaltació del lema de Wallstreet : "greed is good" (l'avarícia és bona). Tot això s'ha posat 
en una situació difícil. Això ja no pot continuar. 
El que ens podrà salvar ara no són les empreses privades sinó l'Estat amb les seves 
polítiques sanitàries generals, atacat sempre pel sistema de mercat "lliure", i seran les 
virtuts del nou paradigma, defensades per molts i per mi, la cura, la solidaritat social, la 
corresponsabilitat i la compassió. 
El primer a veure la urgència d'aquest canvi ha estat el president francès, neoliberal i 
provinent del món de les finances, E. Macron. Ho va dir ben clar: "Estimats compatriotes. 
Demà tindrem temps de treure lliçons del moment que travessem, qüestionar el model de 
desenvolupament que el nostre món va escollir fa dècades i que mostra els seus errors a la 
llum del dia, qüestionar les debilitats de les nostres democràcies. El que revela aquesta 
pandèmia és que la salut gratuïta, sense condicions d'ingressos, d'història personal o de 
professió, i el nostre Estat de Benestar Social no són costos o càrregues sinó béns 
preciosos, uns beneficis indispensables quan el destí truca a la porta. El que aquesta 
pandèmia revela és que hi ha béns i serveis que han de quedar fora de les lleis de mercat". 
Aquí es mostra la plena consciència que una economia només de mercat, que 
mercantilitza tot, i la seva expressió política, el neoliberalisme, són malèfiques per a la 
societat i per al futur de la vida. 
Encara més contundent va ser la periodista Naomi Klein, una de les més perspicaces 
crítiques de sistema-món, que serveix de títol a aquest article: "El coronavirus és el perfecte 
desastre per al capitalisme del desastre". Aquesta pandèmia ha produït el col·lapse del 
mercat de valors (bosses), el cor d'aquest sistema especulatiu, individualista i antivida, com 
l'anomena el Papa Francesc. Aquest sistema viola la llei més universal del cosmos, de la 
naturalesa i de l'ésser humà: la interdependència de tots amb tots; que no hi ha cap ésser, 
molt menys nosaltres els humans, com una illa desconnectada de tota la resta. Més 
encara: no reconeix que som part de la natura i que la Terra no ens pertany per explotar-
la al nostre gust; nosaltres pertanyem a la Terra. En la visió dels millors cosmòlegs i 
astronautes que veuen la unitat de la Terra i la humanitat, som aquesta part de la Terra 
que sent, pensa, estima, cuida i venera. Sobreexplotant la naturalesa i la Terra com s'està 
fent a tot el món, ens perjudiquem a nosaltres mateixos i ens exposem a les reaccions i fins 
i tot als càstigs que ella ens imposi. És mare generosa, però pot rebel·lar-se i enviar-nos un 
virus devastador. 
Sostinc la tesi que aquesta pandèmia no es pot combatre només amb mitjans econòmics i 
sanitaris, sempre indispensables. Exigeix una altra relació amb la naturalesa i la Terra. Si 
després que la crisi hagi passat no fem els canvis necessaris, la pròxima vegada pot ser 
l'última, ja que ens convertirem en enemics acèrrims de la Terra. I pot ser que ella ja no 
ens vulgui aquí. 
L'informe del professor Neil Ferguson de l'Imperial College de Londres va declarar: "aquest 
és el virus més perillós des de la grip H1N1 de 1918. Si no hi ha resposta, podria haver-hi 

LECTURES BÍBLIQUES 

Leonardo Boff 

  ACTIVITATS SUSPESES 

 FINS NOU AVIS 

La saviesa (del llatí sapientia) és la 
coneixença justa de les coses. En el 
seu orígens significava assaborir i 
gaudir de la veritat. 

Dll:Jm 1,5// Dm:Pr 1,7// 
Dc:1Co 1,30//Dj:Ef 5,15//  

Dv: Jm 3,17// Ds:Col 3,16  

Seguim treballant,  
les necessitats encara hi son. 

Propera  distribució  
3 d’abril de 2020  

GRÀCIES!!! 
http://www.bonallavor.es/ 

bonallavordiaconia@gmail.com 

POTS OFRENAR O FER UN DONATIU 

MES de març 
Busquem un home 
PISTA 4: Va ser perseguit, empresonat i no el 
van voler escoltar. 
Pista 3: Déu li va posar les seves paraules a la 
boca d’una manera especial 
Pista 2: Era molt jove i pensava que no serviria 

Pista 1:  Déu el va cuidar per servir-lo i 
profetitzar durant el regnat de 3 reis. 

LA PREGUNTA DE L’ED 
Aprèn amb nosaltres!!! 

Primera Església Evangèlica Baptista de 

Sabadell 

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

 

HAS  
CanViat 
l’ Hora? 

La pandèmia actual del coronavirus representa una oportunitat única perquè repensem la 
nostra manera d'habitar la Casa Comuna, la forma com produïm, consumim i ens 
relacionem amb la natura. Ha arribat l'hora de qüestionar les virtuts de l'ordre capitalista: 
l'acumulació il·limitada, la competició, l'individualisme, el consumisme, el malbaratament, 
la indiferència davant de la misèria de milions de persones, la reducció de l'Estat i 
l'exaltació del lema de Wallstreet : "greed is good" (l'avarícia és bona). Tot això s'ha posat 
en una situació difícil. Això ja no pot continuar. 
El que ens podrà salvar ara no són les empreses privades sinó l'Estat amb les seves 
polítiques sanitàries generals, atacat sempre pel sistema de mercat "lliure", i seran les 
virtuts del nou paradigma, defensades per molts i per mi, la cura, la solidaritat social, la 
corresponsabilitat i la compassió. 
El primer a veure la urgència d'aquest canvi ha estat el president francès, neoliberal i 
provinent del món de les finances, E. Macron. Ho va dir ben clar: "Estimats compatriotes. 
Demà tindrem temps de treure lliçons del moment que travessem, qüestionar el model de 
desenvolupament que el nostre món va escollir fa dècades i que mostra els seus errors a la 
llum del dia, qüestionar les debilitats de les nostres democràcies. El que revela aquesta 
pandèmia és que la salut gratuïta, sense condicions d'ingressos, d'història personal o de 
professió, i el nostre Estat de Benestar Social no són costos o càrregues sinó béns 
preciosos, uns beneficis indispensables quan el destí truca a la porta. El que aquesta 
pandèmia revela és que hi ha béns i serveis que han de quedar fora de les lleis de mercat". 
Aquí es mostra la plena consciència que una economia només de mercat, que 
mercantilitza tot, i la seva expressió política, el neoliberalisme, són malèfiques per a la 
societat i per al futur de la vida. 
Encara més contundent va ser la periodista Naomi Klein, una de les més perspicaces 
crítiques de sistema-món, que serveix de títol a aquest article: "El coronavirus és el perfecte 
desastre per al capitalisme del desastre". Aquesta pandèmia ha produït el col·lapse del 
mercat de valors (bosses), el cor d'aquest sistema especulatiu, individualista i antivida, com 
l'anomena el Papa Francesc. Aquest sistema viola la llei més universal del cosmos, de la 
naturalesa i de l'ésser humà: la interdependència de tots amb tots; que no hi ha cap ésser, 
molt menys nosaltres els humans, com una illa desconnectada de tota la resta. Més 
encara: no reconeix que som part de la natura i que la Terra no ens pertany per explotar-
la al nostre gust; nosaltres pertanyem a la Terra. En la visió dels millors cosmòlegs i 
astronautes que veuen la unitat de la Terra i la humanitat, som aquesta part de la Terra 
que sent, pensa, estima, cuida i venera. Sobreexplotant la naturalesa i la Terra com s'està 
fent a tot el món, ens perjudiquem a nosaltres mateixos i ens exposem a les reaccions i fins 
i tot als càstigs que ella ens imposi. És mare generosa, però pot rebel·lar-se i enviar-nos un 
virus devastador. 
Sostinc la tesi que aquesta pandèmia no es pot combatre només amb mitjans econòmics i 
sanitaris, sempre indispensables. Exigeix una altra relació amb la naturalesa i la Terra. Si 
després que la crisi hagi passat no fem els canvis necessaris, la pròxima vegada pot ser 
l'última, ja que ens convertirem en enemics acèrrims de la Terra. I pot ser que ella ja no 
ens vulgui aquí. 
L'informe del professor Neil Ferguson de l'Imperial College de Londres va declarar: "aquest 
és el virus més perillós des de la grip H1N1 de 1918. Si no hi ha resposta, podria haver-hi 

3,2 milions de morts als Estats Units i 510,000 al Regne Unit". N'hi va haver prou 
aquesta declaració perquè Trump i Johnson canviessin immediatament les seves 
posicions. Mentrestant, al Brasil a President no li importa, el tracta com a "histèria" i en 
les paraules d'un periodista alemany de Deutsche Welle: "Actua criminalment. Brasil 
està dirigit per un psicòpata i el país faria bé en eliminar tan aviat com sigui possible. 
Hi hauria moltes raons per a això". És el que el Parlament i la Suprema Cort per amor 
a poble, haurien de fer sense demora. 
No n'hi ha prou la hiperinformació ni les crides per tots els mitjans de comunicació. No 
ens mouen al canvi de comportament exigit. Hem de despertar la raó sensible i cordial. 
Superar la indiferència i sentir amb el cor el dolor dels altres. Ningú està immune a 
virus. Rics i pobres hem de ser solidaris amb els altres, cuidar-nos personalment i tenir 
cura dels altres i assumir una responsabilitat col·lectiva. No hi ha un port de salvació. 
O ens sentim humans, co-iguals a la mateixa Casa Comuna o ens enfonsarem tots. 
Les dones, com mai abans en la història, tenen una missió especial: elles saben de la 
vida i de la cura necessària. Elles poden ajudar-nos a despertar la nostra sensibilitat 
cap als altres i cap a nosaltres mateixos. Elles juntament amb els treballadors de la 
salut (cos mèdic i d'infermeria) mereixen el nostre suport sense límits. Tenir cura a qui té 
cura de per minimitzar els mals d'aquest terrible atac a la vida humana. 


