
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la Maria Cs, l’ 
Amadeu, Raquel R, Mª Antonia P, Benjamí P. 
 Per les persones  més grans.  
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat.  Fes una llista i prega per 
cada una d’elles. Per tots aquells (fills, nets, familiars..) que s’han distanciat del 
Senyor. Per les que han sofert una pèrdua. 
 Per la situació de crisi sanitària que està vivint el nostre país i tot el món. 
  Pels ministeris i serveis a la comunitat: Bona Llavor, Escola Dominical, Coral, 
Equip dels cultes, Mosaic, Evangelització, per les persones que ens visiten 
presencialment o per les xarxes. 
  Per la comunitat en aquest moments  de dificultat, per saber com gestionar 
aquesta crisi i  per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies que també 
estan vivint aquests temps de dificultat.  
  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 haurem de superar cada dia. 
  Per les persones que treballen per cobrir les nostres necessitats.  
 Per la Llar d’avis de Vilafranca, l’Hospital Evangèlic i RIE. 
 Per les persones que pateixen, a Bata, opressió, discriminació i efectes climàtics. 
Que puguem ser llum i font d’esperança.  
 Agrair el do de la vida, les possibilitats que ens dona per compartir l’amor 
Déu, i els dons que ens ha donat el Senyor. 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

Diaques 

Caldera-Grup de pregària 

Corals 

Diumenge: Escola dominical 11 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 

Bona Llavor Cultes 

4 abril /  11 abril 
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R 
Torn de porta:  Segons disponibilitat 

Suport educatiu:  Dijous 2/4 de 6 

ANIVERSARIS    

5 Pascual H   9 Cristina B 

10 Miriam V 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

4-4-2021 

Número 1784 

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  

que això és la meva sang, la sang de 
l'aliança, vessada per tothom en remissió 
dels pecats.                       Mateu 26:28 



ESTEM AL TEU COSTAT 

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/ 93 710 3540  

En crist no hi ha home ni dona Ignacio Simal Camps 

«οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ 
θῆλυ• ⸀πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.» ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:28 SBLG 
“No hi ha jueu ni grec, ni esclau ni lliure, ni home ni dona. Tots som ú en Crist Je-
sús”.  (Gál. 3:22) 
 
Fa alguns dies vam celebrar el “Dia Internacional de la Dona”, i aprofitant l’avi-
nentesa, recupero un text que vaig redactar fa molt de temps i en el que he intro-
duït alguna petita modificació. Crec fermament que l’experiència de l’Esperit ens 
dirigeix cap a una terra on governa la llibertat, la igualtat i l’equitat, a la que Jesús 
de Natzaret, nostre Senyor, denominava “regne de Déu”. 
  
Des de la meva infantesa vaig ser construït i ensenyat com a “home” en el bell mig 
de l’aiguabarreig social on em vaig fer adult. Vaig ser socialitzat, com qualsevol 
persona, en una societat patriarcal. Els seus valors foren gravats a foc en el meu 
ésser. I carregat amb ells vaig caminar per la vida durant un llarg temps i potser 
més vegades de les que jo hagués desitjat han aflorat, sense avisar, en els meus 
pensaments i en la meva conducta. D’aquí que jo sempre m’hagi identificat com 
una persona en procés de conversió vers una societat on governi la igualtat i l’equi-
tat entre els gèneres. 
  
L’Evangeli de Jesús de Natzaret ha llimat les meves crostes patriarcals, perquè Je-
sús em convida a aixecar una comunitat on s’oblidi el valor les construccions socials 
de gènere, on es modifiqui el significat patriarcal de “ser dona” i “ser home”. Em 
convida a superar les clàssiques relaciones de dominació, a transcendir els rols que 
el nostre procés de socialització assigna als homes i a les dones, a superar-los tant 
dins de la comunitat de la fe com en les relacions de parella. 
Quan Pau escrivia el text que obre nostra reflexió ni tan sols se’n podia adonar de 
fins on podien arribar les benefactores conseqüències de la seva afirmació, autènti-
ca paraula de l’Esperit de Déu: “No hi ha jueu ni grec, ni esclau ni lliure, ni home 
ni dona. Tots som ú en Crist Jesús”. I aquest és el camí que ens indica l’ Evangeli, 
no n’hi ha cap d’altre. I això malgrat dels qui pregonen la necessitat de tornar als 
temps obscurs per a tots els éssers humans. Posem, doncs, la nostra ma a l’arada 
de la igualtat i l’equitat i no mirem mai enrere. 
  
Ignacio Simal és pastor de l’església protestant Betel, Sant Pau de Barcelona. 

Extret de lupaprotestante.com del 8 de març de 2021. 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

http://www.bonallavor.es/ 

 

OFRENA 

LA PREGUNTA DE L’ED 

CONCURS ABRIL: 
Busquem un lloc 
Pista 1. Era propietat d’un noi, 
heretada dels seus pares 

Responsabilitat, compromís, 
privilegi, adoració... Les teves 
aportacions són necessàries 
pel manteniment de la 
comunitat.  

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930 

Dll Joan 19: 28-30;       Dm Joan 19: 31-37;     Dc Joan 19:38-42;    
Dj Joan 20:1-10;     Dv Joan 20:11-18;        Dss Joan 20:19-23. 

GRÀCIES 

4-4 Culte d’adoració a les 11 del matí 

 9-4 Rebost 

11-4  Mosaic 11:30 per zoom i Facebook  

     Culte d’adoració a les 18h, presencial i 
per youtube 

18-4 Escola dominical 11:30h per zoom i 
Facebook  

     Culte d’adoració a les 18h, presencial i 
per youtube  

   Cada dimecres a les 20h Culte de pregària  

Malgrat està en temps de COVID, segur que 
pots donar part del teu temps pel servei. 
Posa’t en contacte amb la responsable de 
Bona llavor diaconia i comenta on et sem-
bla que pots servir  

CRIDES AL VOLUNTARIAT 

SOLIDARITAT BATA 

MALALTS 

L'esglesia baptista de Bata esta donant res-
posta a les persones que necessiten ajuda 
despés de les explosions de diumenge pas-
sat. Demanem que els tinguem presents en 
les nostres pregàries en aquests tràgics mo-
ments. La UEBE ha obert un compte per si 
volem ajudar economicament aquesta po-
blació UEBE EMERGENCIAS: ES27 2100 
3456 1822 0015 0062  

Seguim pregant per en Benjamí Planes que 

continua a l’Hospital  i donem gràcies al 

Senyor per l’evolució de l’Amadeu.  

BUTLLETÍ UNIDOS  

Podeu accedir des de la nostra pàgina web 

FORMACIÓ 

Nou curs online d’agent pastoral peni-
tenciàri mep@consellevangelic.cat 

NOU TESTAMENT 

Presentació de la nova  aplicació de la 
bíblia dramatitzada en català Biblia.is 
Si voleu ja us la podeu baixar 


