
   Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la Raquel R i  el Pere A. 
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 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.  
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 

15 minuts abans del culte/ Secretaria 

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

Tots els dijous a les 18:15h 

Senyores 
Francesc A: 609475704;  

Eva Ll 679124234; 

Myriam R: 676233434;  

David R: 607268842 ;  

Manel P: 615315239 

Bona Llavor HORARI de cultes  

10 d’octubre/17 d’octubre 
Diaca de torn: Francesc A// Eva LL 
Torn de porta:  Benjamí G//Ruben R 

Al·leluia:  a les 19,45 

L’Estel:   

Cada 2 divendres al matí 
Suport educatiu: 

ANIVERSARIS 

13 Dorcas O 

14 Marta N 

2n dimarts de cada mes a les 9 

zoom 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

10-10-2021 

Número 1805 

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 

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

Poseu-vos els uns al servei dels altres, cadascú segons 

els dons que ha rebut, com a bons administradors de 

la múltiple i variada gràcia de Déu.            1 Pere 4:10 



L'actitud social de rebuig a la incorporació de membres aliens a propi grup o institu-
ció és definida pel diccionari com endogàmia. Concepte que ens indueix a pensar 
en grups tancats en si mateixos, que exclouen i jutgen negativament la diferència, 
aïllats del seu entorn cultural ... 

Molts cristians, en l'àmbit personal, i un bon nombre d'esglésies, en el nivell institu-
cional, participen d'algunes d'aquestes característiques, tot i que en diferents graus i 
formes. Una anàlisi sociològica d'aquests grups permet constatar importants vincu-
lacions familiars, donada la tendència a contreure matrimoni amb persones de 
l'propi entorn, el que impedeix la permeabilització de les fronteres psicosocials del 
col·lectiu. Des de la seva cosmovisió és habitual el rebuig d'altres formes de pensa-
ment religiós, altres maneres d'entendre l'existència, certs plantejaments ètics o de-
terminades formes d'orientació sexual. 

Manifestacions d'endogàmia les trobem, entre d'altres exemples, en el poc interès 
per l'ecumenisme espiritual de base, la negativa a participar a la Setmana de 
pregària per la unitat dels cristians, la poca implicació en els Grups de diàleg inter-
religiós sense considerar les possibilitats de contribuir a la construcció d'un món mi-
llor des del respecte a les diferents tradicions. Sobre aquesta temàtica, el teòleg 
Hans Küng, mort aquest mateix any, va insistir, al llarg de la seva trajectòria, en la 
necessitat d'assolir la pau entre les diverses tradicions religioses, com una condició 
sine qua non per a progressar en la concòrdia entre les nacions . 

Succeeix una cosa semblant davant de col·lectius amb plantejaments diferents en 
qüestions bioètiques: avortament, eutanàsia, homosexualitat ... com si tan sols la 
pròpia posició (tan subjectiva com la dels altres) fos l'única correcta. Aquestes postu-
res radicals, amb molta freqüència, impedeixen conèixer altres arguments al ser 
rebutjats a priori sense cap tipus d'anàlisi crítica. I és que les conviccions religioses 
tant poden ajudar a obrir la ment com a tancar-nos i aïllar-nos en un narcisisme 
dogmàtic. 

Una de les causes d'aquesta incapacitat per practicar l'empatia i comprendre a l'al-
tre, la trobem en el que psicologia descriu com a zona de confort, que té a veure 
amb aquell estat mental i circumstàncies concomitants que fan que un se senti se-
gur. És cert que en aquesta situació la persona no assumeix riscos, però tampoc 
creix. Paradoxalment, aquest petit món d'aparent comoditat i seguretat que ens 
creem al nostre entorn, ens limita i impedeix el progrés i la maduresa. 

La por a anar més enllà del que coneixem, creiem, vivim, practiquem ... ens manté 
en l'estretor mental i en la presó dels costums, sense ser conscients que també hi ha 
vida intel·ligent més enllà de les nostres coordenades intel·lectuals, vitals, culturals o 
religioses. Ens privem d'aquells als quals ignorem per prejudicis sense fonament. I si 
ho entrelluquem, ho excloem perquè no coincideix amb la nostra cosmovisió. 

Quan la comoditat esdevé 

una presó (1) 

Jaume Triginé 13-08-2021 

Lupa Protestante 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

http://www.bonallavor.es/ 

ESTEM AL TEU COSTAT 

Tots els dijous : T robada de pregària 

presencial i zoom. Senyores a les 18:15h 

Tots els Diumenge:  

11h ED presencial i youTube                                      

18h Culte d’adoració, presencial i        

16-10 Mosaic Teens Recés a Lleida       

17-10 Mosaic Teens Trobada a les 18h          

22-10 Rebost 

24-10 Mosaic 11,30 

Convida als teus contactes. 

22-24 del 10 69a Convenció UEBE semi 

presencial 

26 i 27 del 11 GLS Terrassa 

OFRENA 

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  

Responsabilitat, 
compromís, privilegi, 
adoració... Les teves 
aportacions són necessàries pel 
manteniment de la comunitat.  
ES 84 0081 0384 2400 0119 7930 

Les paràboles de Jesús 
Dll: Mt 24: 45-51  
Dm: Mt 5: 15 
Dc: Jn 12: 24          Dj: Mt 18: 12-14   
Dv: Lc 15: 8-10       Dss: Lc 12: 35-38    

GRÀCIES 

Dedicar part del teu 
temps al servei dels al-
tres, forma part de nostre 
compromís. Posa’t en contacte amb la 
responsable de Bona Llavor Diaconia 
i comenta on et sembla que pots ser-
vir. Siguem llum a la nostra ciutat. 

CRIDES AL VOLUNTARIAT 

Propera distribució 22-10-21 

EL ECO BAUTISTA 

En Valentin Cueva ha realitzat un recull 
de la història baptista desde 1893 fins 
2022. interessant conèixer la nostra 
història i recordar moltes de les coses 
viscudes en el món baptista. Si esteu 
interessats en adquirir un exemplar 
podem fer la comanda al pastor Nelson  

CONCURS ED 

Concurs octubre: Busquem tres homes: 

Pista 1. Eren tres germans, el pare era 

molt fidel a Déu i l’obeïa en tot. 

Pista 2. Déu li va dir al pare dels nois 

que fes una cosa enorme i important, i 

ell ho va fer. 


