
Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per l’Amadeu, la Raquel R i 
Xavi N. 
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, pel grup d’adolescents i joves; per les 
persones que ens visiten presencialment o per les xarxes. Donem gràcies per les 
persones que donen el seu temps i les seves capacitats per servir al Senyor  
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. Agraïm al Senyor que de mica en mica ens 
podem anar retrobant per celebrar junts l'amor del Crist  
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 la Llar d’avis Josefina Mata i Betsan, l’Hospital Evangèlic i RIE.  
Per les persones que pateixen opressió, discriminació i efectes climàtics. Que 
puguem ser llum i font d’esperança. Alemanya, Cuba , Sud-africa 
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 

 Diaques 
Caldera-Grup de pregària 

Corals 

Diumenge: Culte d’adoració  11 h 

Aturada estival 

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 HORARI D'ESTIU 

1 d’agost/ 8 ‘agost 
Diaca de torn: Francesc A//Eva 
Torn de porta:  Segons disponibilitat 

Al·leluia:  aturada estival 

L’Estel:   

Suport educatiu:  aturada estival 

ANIVERSARIS 

 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

1-8-21 

Número 1801 

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  

si descanses, no t’alçaràs sobresaltat  

dormiràs amb un son tranquil 

Pr 3,24 BCI 



Jaume  Triginé 

Lupa protestante 18-7-21 
INSENSIBLES PER SATURACIÓ (II), 

Però la positivitat d'aquests exemples no pot amagar el fet que la saturació que 

provoca l’excés d'informació ens situa, moltes vegades, sense poder de reacció, sense 

resposta. En un recent article sobre aquesta temàtica, Xavier Casanovas, vinculat a el 

moviment de Cristianisme i Justícia, escrivia que la dependència extrema als 

continguts informatius de les moltes pantalles de les quals estem pendents «condueix a 

la irrellevància més profunda de tot allò que ens envolta a més de cinc metres. Quan 

una pantalla s'interposa entre jo i la realitat, la distància es torna infinita i la resposta 

impossible ». 

És per aquest motiu que podem veure les imatges més escandaloses i continuar fent, 

amb tota normalitat, la nostra vida. El reportatge més aterridor queda difuminat per la 

banalitat de el circ mediàtic i la frivolitat del reality. Tot acaba formant part de la 

mateixa oferta d'entreteniment, ja que passem d'un gènere a un altre sense 

interrupció, sense temps per pair el missatge rebut. La saturació dificulta l'anàlisi crítica 

i la capacitat per discriminar. Tot es torna molt perifèric i insubstancial. 

Indiferència va ser també l'actitud del sacerdot i del levita de la paràbola de el bon 

samarità. Aquest fet ens ha de fer pensar que una saturació d'activitat religiosa 

institucional pot insensibilitzar respecte a la cura, l'atenció, el temps, els recursos 

personals que cal revertir en el proïsme. Això pot succeir quan ens orientem més a les 

qüestions dogmàtiques, legals, administratives ... que a les necessitats dels qui ens 

envolten. 

El perill de la insensibilització és real. És cert que cap persona, individualment 

considerada, pot fer front i resoldre problemes que, freqüentment, superen les 

possibilitats dels propis governs. Ara bé, una cosa és la impossibilitat de solucionar 

determinades situacions i una altra la indiferència respecte a aquestes mateixes 

problemàtiques. L'absència de respostes no ha de situar-nos en la distància 

emocional. 

Es fa, doncs, imprescindible evitar les conseqüències tòxiques de la saturació i 

discernir el valor diferencial de la ingent quantitat d' imputs que ens arriben i 

reclamen. Alguns no mereixen el temps que podríem dedicar. D'altres, per les seves 

implicacions ètiques, haurien de reclamar el nostre interès. Segurament que, en 

aquests casos, trobarem la manera de realitzar algun tipus d'acció: denunciar fets 

contraris als drets humans, col·laborar amb altres persones en iniciatives de 

solidaritat, atendre les necessitats dels més propers, influir positivament en el nostre 

entorn més immediat, acollir i integrar la diferència, ser agents de pacificació ... 

Aquest discerniment no sempre és fàcil, requereix accedir a diferents fonts, contrastar 

les informacions, establir jerarquies de confiança, diferenciar els fets objectius i 

contrastats de les opinions personals ... i decidir. Però és la manera que la saturació 

informativa o d'altres índoles no ens paralitzi per insensibilitat o indiferència i ens 

permeti actuar responsablement davant tantes realitats que interpel·len la nostra 

consciència. 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

http://www.bonallavor.es/ 

 Tots el diumenges a les 11h Culte 
d’adoració , presencial i per YouTube 

Convida als teus contactes.  
24-26 del 9 Convenció UMME a Torrent 
22-24 del 10  69a Convenció UEBE semi 
presencial 
26 i 27 del 11 GLS Terrassa 

En aquests temps difícils necessitem el 

vostre recolzament en oració.  

 

 

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

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930 

Aprendre a descansar pot 
ser un repte. Per poder 
desenvolupar els nostres 
rols i plans hem 
d’aprendre a descansar 
Dll: Mt 11,28-30 ; Dm: Sl 119,27;  
Dc: Rm 12,1-2 ; Dj: Fl 4,8 ; Dv: Col 3,2 ;  
Ds: Sl 62,5 ; 

ESTIU 2021 
Iniciem el període d’estiu i 
sempre ens agrada 
compartir les experiències 
d’aquest període. Enguany us demanaria 
que ens féssiu arribar fotos amb un petita 
frase d'agraïment a Déu desprès d’aquests 
mesos complicats de pandèmia. I si visiteu  
alguna comunitat saludeu-vos de part de 
la Primera i envieu-nos una   foto.  

GRÀCIES 

servint amb alegria!! 

Dedicar part del temps al 
servei dels altres, forma part 
de nostre compromís. Posa’t 
en contacte amb la respon-
sable de Bona Llavor Diaconia i comenta 
on et sembla que pots servir. El setembre 
ja és aquí. Siguem llum a la nostra ciutat. 

CRIDES AL VOLUNTARIAT 

FORMACIÓ 

SMA-2021 La setmana de la música i 
adoració enguany es torna a fer en format 
en líni els dies 24,25 i26 d’agost, la 
inscripció és gratuïta i ho pots fer a  
sma.ueb.org. 
GLS – Formació de lideratge fresca, 
pràctica i inspiradora.  
Dates 26 i 27 de novembre Terrassa  
Inscripcions: www.global-leaderships.es   

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  

FULLETÓ 
Durant el mes d’agost el fulletó farà 
vacances i no us arribarà de la manera 
habitual. Des de la redacció us desitgem 
que aquest període d’estiu us serveixi per 
carregar les piles i tornar plens d’energia 
per servir “com fidels obrers del Senyor”. 
MOLT BON ESTIU! 

NAIXEMENT 

Ja ha arribat en KAEL, fill de l’Eli i el Clivi. 

Agraïm el Senyor aquests nou infant i pre-

guem perquè el Senyor acompanyi als pa-

res i guardi en el seu creixement 


