
   Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per el Pere A, la Rosa , la                 
             Sebastiana, la Pilar A i tots els germans i germanes  que estant passant elCovid-19 
  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 sanitària i la responsabilitat de les persones.  
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. Pels concerts de La Coral. 
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 el 
retorn i per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies que també estan 
vivint aquests nous temps. Agraïm al Senyor que podem celebrar junts l'amor del 
Crist i les tecnologies i els tècnics que ens mantenen connectats. 
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 se’ns 
presenten com comunitat.   
Per la Llar d’avis Josefina Mata i Betsan, l’Hospital Evangèlic i RIE.  
Per les persones que pateixen opressió, violència, discriminació i efectes climàtics. 
Que puguem ser llum, font d’esperança i la seva veu.  
Agrair el do de la vida i les possibilitats que ens dona per compartir l’amor Déu. 

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 presencial 

Dijous a les 18,15 
Senyores 

Bona Llavor HORARI de cultes  

16 de gener/23 de gener 
Diaca de torn: Manel P// Paco A 
Torn de porta:  Benjamí // Rubén 

Al·leluia:  a les 19,45 

L’Estel:   

Cada 2 divendres al matí 

 

ANIVERSARIS 

21 Marius LL 

22 Julia C 

2n dimarts de cada mes a les 9 al 

zoom 

Francesc A: 609475704;  

Eva Ll 679124234; 

Myriam R: 676233434;  

David R: 607268842 ;  

Manel P: 615315239 

Pastor: Nelson Araujo 696317485 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

16-1-2022 

Número 1819 

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  

Jo sé quins són els meus designis sobre vosaltres,  
designis de pau i no de desgràcia: jo us donaré un futur 
i una esperança. Ho dic jo, el Senyor.  

                                                               Jeremies 29: 11 



El terme supremacisme no figura encara recollit al Diccionari de l’Institut d’Es-
tudis Catalana, però no trigarà. La realitat social sempre va per davant del 
seu reconeixement institucional, que tard o d'hora ho acaba fent. Aquesta ex-
pressió fa referència a aquell corrent de pensament que creu en la superioritat 
d'allò a què s'aplica: l'home respecte a la dona; el color blanc de la pell da-
vant del negre; una determinada posició social, cultural o econòmica; una 
religió respecte a altres maneres d'entendre i expressar l'espiritualitat… 

Sens dubte, en el fons d'aquesta actitud és fàcil identificar la manca de res-
pecte per les diferències i la incapacitat de reconèixer l'element d'igualtat que 
les engloba. Cert que hi ha els gèneres, no tots tenim el mateix color de pell, 
no parlem el mateix idioma, no tenim els mateixos dígits al compte corrent, 
tenim conviccions diverses, practiquem diferents religions…; però tots som 
persones amb unitat d'origen. Com apuntava el filòsof Raimon Panikkar: "Hi 
ha invariables humanes, però no hi ha universals culturals". 

És propi de la nostra condició reconèixer-nos diferents els uns dels altres, 
quan ens considerem des del pla de la particularitat; però, simultàniament, 
els universals ens igualen. Quan es desdibuixa aquesta segona realitat i no 
tenim en compte la radical igualtat entre els éssers humans, l'atenció es des-
plaça a la diferència i a la consideració potencial de la superioritat dels uns 
sobre els altres. 

L'àmbit de la religiositat no és pas aliè a les actituds supremacistes. Raons cul-
turals i una absència d'hermenèutica davant dels textos sagrats, evidenciada 
per una comprensió literal, indueixen, en massa comunitats cristianes, a un 
tracte discriminatori i d'inferioritat de la dona. El degoteig d'informacions so-
bre maltractament físic i psicològic per part de líders d'esglésies i institucions 
cristianes sobre les seves dones, probablement sigui tan sols la punta de l'ice-
berg que amaga realitats terribles que mai no seran conegudes. 

No deixa de ser una actitud de preponderància el sentiment de superioritat 
d'una determinada tradició religiosa respecte d'altres, basat en causes històri-
ques i sociològiques, com ara la seva implementació majoritària, negant el pa 
i la sal de la seva existència a les minoritàries. De vegades són raons teològi-
ques, que esdevenen un supremacisme moral, en considerar-se dipositàries 
d'una sana doctrina i, per tant, posseïdores de “l'única veritat revelada”, 
jutjant negativament els qui viuen la seva fe de manera diferent, segons els 
dictats de la seva consciència i la seva manera particular d'entendre les coses. 

Qui estigui lliure de pecat supremacista tiri la pedra de 

l'odi el primer (I)  
Jaume Triginé 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

ESTEM AL TEU COSTAT 

Tots  els diumenges  

                                        11h Escola Dominical  

                                          18h Culte de lloança 

Dijous Culte de pregària a les 20h per Zoom 

Mosaic: 2n i 4t  Diumenge a les 11,30h  per 

Zoom 

Convida als teus contactes. 

21-1 Rebost 

22-1 Acte  clausura Cet 20-21 

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  

El Senyor torna 
Dll: Mt 25: 1-5  Dm: Mt 25: 6-13  Dc: Mt 24: 15-22  
Dj: Mt 24: 23-28  Dv: Mt 24: 36  Dss: Mt 24: 37-44 

GRÀCIES 

Dedicar part del teu temps al 
servei dels altres, forma part de 
nostre compromís. Contacte amb l'Àngela o 
amb l’Anna P. Siguem llum a la nostra ciutat. De 
moment el suport queda ajornat 

Diumenge 23 de gener a les 11h  
Pròxima paràbola: Les 10 noies (Mt 
25,1-13) amb Carles Raurell 

Mes de Gener:  
Busquem una muntanya  

Pista 2. Afectava a un gran líder 
d’Israel, molt fidel. 
Pista 1. Era al final de tot un 
pelegrinatge. 

ESCOLA DOMINICAL 

ACTIVITATS PREVISTES 

MEMÒRIES /INFORMES 

Responsables de ministeris comenceu a ela-
borar les vostres valoracions i suggeriments 
que haureu de lliurar abans del 23-1-2022 
per l’assemblea del  5-2-22 

http://www.bonallavor.es/ 

Propera distribució  21-1-22 

CLAUSURA CET 

El proper dia 22 de gener a les 10,30 a 

l’EEB de Badalona es celebrarà la cloen-

da del curs 20-21 en el que hi participa-

rà amb la conferencia: Identitat Protes-

tant sota el nacionalisme: repressió i  

resistència en J L Carod Rovira 


