
 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. Per anar fent el  

desconfinament com cal. 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, que el Senyor ens doni saviesa i visió 

per seguir donant testimoni d’Ell 

 Per la comunitat en aquest moments  de dificultat per 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 

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 

26 d’abril// 3 de maig 
Diaca de torn: Manel P//Francesc A 
Torn de porta:  Segons disponibilitat 

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

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

26 d’abril de 2020 

Número 1735 

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! 



 QUI SÓC JO? DIETRICH BONHOEFFER.  

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Avui us compartim aquesta pregària d’en Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)  
pastor luterà i teòleg alemany que va oposar-se al nazisme i al model 
d’Església oficial que propugnava el Tercer Reich. Va col·laborar amb diferents 
moviments de resistència i contra l’antisemitisme, ajudà molts jueus a fugir. 
Arrestat i acusat de col·laborar en un complot per assassinar Hitler, va ser 
enviat al camp d’extermini de Flossenbürg on va ser executat pocs dies abans 
del final de la Segona Guerra Mundial. 

Qui sóc, jo? Qui sóc, jo?  
Sovint ells em diuen, 

 que surto de la meva cel·la tranquil,  
serè i ferm, 

 talment un senyor del seu castell. 
 Qui sóc, jo? Sovint ells em diuen,  

que parlo amb els meus guardians 
 lliurement, clarament i amistosament,  

com si hagués de manar-los. 
 Qui sóc, jo? Ells em diuen també, 

 que suporto els dies de la dissort impassible, 
 somrient i amb orgull,  

com aquell que està habituat a la victòria.  
Sóc realment allò que els altres diuen de mi? 

 O bé tan sols allò que jo sé de mi mateix? 
 Intranquil, enyoradís,  

malalt com un ocell en una gàbia 
 lluitant per l’hàlit vital, com si algú m’escanyés, 
 famolenc de colors, de flors i de cants d’ocells, 

 assedegat de bones  
paraules i de proximitat humana, 

 tremolós de ràbia davant l’arbitrarietat  
i l’ofensa més lleu, 

 agitat per l’espera de les coses, 
 impotent i temorós pels amics  

infinitament llunyans, 
 cansat i buit per a pregar,  

pensar i crear, esgotat, 
 disposat a acomiadar-se de tot?  

Qui sóc, jo? Aquest o aquell? 
 Sóc, doncs, avui aquest home  

i demà aquell altre? 

LECTURES BÍBLIQUES 

La capacitat que tenim d’escollir en 
diem llibertat, però aquesta també 
ens fa responsables de les nostres 
decisions. Una paraula plena de 

sentit. Avui i sempre. 
Dll: Llc 4,18//Dm: Jn 8,6 

Dc: Gl 5,1// Dj // 2Co 3,17 

Dv: Heb 10,19// Ds: 1Pe 15-16 

http://www.bonallavor.es/ 

bonallavordiaconia@gmail.com 

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

MES D’ABRIL 

BUSQUEM UN OBJECTE 

Pista 4: D’amagat va posar l’objecte dins 
el sac d’un germà  
Pista 3:El funcionari tenia molts germans i 
ell era l’últim 
Pista 2: Pertanyia  un alt funcionari d'Egipci  
Pista 1:  Era de plata i es podia fer servir. 

Tots el diumenges ens trobem en a les 18 
en el canal Youtube.  
El dimecres reunió de pregària a les 20h 
ens trobem al Zoom. 
Si vols participar en aquesta activitat 
envia un Wass abans de dimecres  al  
pastor 650794353  i   podràs connectar-
te per Zoom. 

  ACTIVITATS PRESENCIALS 

suspeses  FINS NOU AVIS 

En aquests temps 

difícils necessitem el 

vostre recolzament 

en oració. 

ESTEM AL TEU COSTAT 

GRÀCIES 

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 

 

 Sóc tots dos alhora? Sóc un hipòcrita davant dels homes, 
 i davant meu un feble menyspreable i digne de compassió? 

 O bé, allò que encara resta en mi s’assembla a un exèrcit derrotat, 
 que es retira en desordre davant la victòria que creia segura? 

 Qui sóc, jo? Les preguntes solitàries em fan mofa. 
 Sigui el qui sigui, tu em coneixes: jo sóc teu, oh Déu! 

Camp d’extermini de Flossenbürg. Juliol de 1944.  


