Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per el Pere A, la Rosa , la
Sebastiana, la Pilar A, l’Ana 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. Agrair al
Senyor els 3 anys del ministeri del Nelson i la seva familia a la nostra 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.

HORARI de cultes

15 minuts abans del culte/ Secretaria

Senyores
Dijous a les 18,15

Corals
Al·leluia: a les 19,45
L’Estel:
23 de gener//30 de gener
Diaca de torn: Manel P// Paco A
Torn de porta: Benjamí // Rubén

Número 1820

Benvingut!

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell
93 7103540

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!

Bona Llavor

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

Caldera-Grup de pregària

23-1-2022

Cada 2 divendres al matí

Diaques
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

ANIVERSARIS
25 Josué R M

Que el Senyor faci poderós el seu poble, que el Senyor
el beneeixi amb la pau!
Salm 29:11
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Qui estigui lliure de pecat supremacista tiri la pedra de
l'odi el primer (i II)

Jaume Triginé

Arnau Oliveres, responsable de programes de l'Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós, ens recorda: «Serà de tendència supremacista tot aquell acte que posi el focus en
allò diferent […] el supremacista és un fanàtic de la diferència». Blanc – negre, home –
dona, conservador – liberal, catòlic – protestant… són dicotomies que, quan una persona assumeix el seu posicionament des d'una òptica de superioritat, considerant inferior a
qui es troba al pol oposat, donen lloc, massa vegades, els discursos de l'odi que, com
assenyalen les Nacions Unides, inclouen «qualsevol forma de comunicació de paraula,
per escrit o a través del comportament, que sigui un atac o utilitzi llenguatge pejoratiu o
discriminatori en relació amb una persona o un grup sobre la base de qui són o, en
altres paraules, per raó de la seva religió, origen ètnic, nacionalitat, raça, color, ascendència, gènere o altre factor d'identitat».
Lamentablement, com assenyala Antonio Guterres, secretari general de les Nacions Unides, «no es tracta d'un fenomen aïllat, ni de les estridències de quatre individus al marge
de la societat». Constatem amb estupor, el seu creixement, traduït en vots, en les successives conteses electorals a les velles democràcies occidentals.
Habitualment associem el terme a situacions que solen ocupar les capçaleres dels diaris.
Són casos extrems d'un continuum. Però les conductes supremacistes presenten matisos i

http://www.bonallavor.es/

GRÀCIES

ACTIVITATS PREVISTES
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.
4 i 18 de febrer Rebost

intensitats plurals. Potser tots, en algun moment, hem desenvolupat aquesta manera
d'actuació sense arribar a ser notícia. Segurament hem tractat com a inferiors a altres o
hem estat excessivament intransigents. La baixa intensitat d'una conducta no nega una
potencialitat d'actuació sota determinades circumstàncies, sinó que la posa en evidència.

FORMACIÓ

No tota la violència de gènere domèstica acaba a la comissària. Però les actituds i les
consegüents conductes (verbals, de comportament…) que tracten la dona com a inferior
són formes subtils de supremacisme. El tracte discriminatori o vexatori a la casa o al
món de l'empresa, com pot ser una retribució inferior per una feina idèntica, no deixa
de ser una altra subtilesa que amaga l'abús. Què dir de la distància psicològica o sentiment de superioritat amb el què mirem o ens relacionem amb l'immigrant, el sensepapers, el rodamon… Una cosa anàloga podríem esmentar del llenguatge sexista, racista i, en general, despectiu cap a determinats col·lectius,

www. eell.org
Curs d’iniciació al voluntariat Consell
evangèlic, per més informació
https://t.co/C5Dd7LVI00 https://t.co/AF

Per més que busquem justificacions en la literalitat dels textos bíblics, en la tradició, en
els concilis, les confessions de fe…; impedir a la dona exercir funcions de lideratge; negar-li l'exercici d'altres ministeris a les esglésies, reduir-la al silenci (que és una forma
d'invisibilitat) és exercir un predomini masculí per molt que es disfressi de sacralitat.
Un pas definitiu per erradicar aquest càncer té a veure amb la nostra autoimatge. Hem
d'esborrar de la nostra ment qualsevol sentiment de superioritat derivat de la comparació amb els altres. Summament pràctic és el consell de l'apòstol Pau, reflectit a la carta
remesa als cristians de Roma: «que ningú no se sobreestimi més enllà del que cal, sinó
que es tingui en una estimació prudent» (Rm 12,3 (IBEC2000). No es tracta de negar les
diferències, sinó de trobar-ne el denominador comú per evitar qualsevol indici de preeminència.

Propera distribució 6-2-22

bonallavordiaconia@gmail.com

Curs Oficial formació de
monitors temps de lleure

ESCOLA DOMINICAL
Diumenge 30 de gener a les 11h “El
majordom infidel” amb Jordi Vera (Lc 16,1-9)
Mes de Gener:
Busquem una muntanya
Pista 3. Era una mena de càstig per
haver desobeït Déu en una ocasió.
Pista 2. Afectava a un gran líder d’Israel,
molt fidel.
Pista 1. Era al final de tot un pelegrinatge

LECTURES BÍBLIQUES

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

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

MEMÒRIES
Responsables de ministeris
heu lliurat les vostres valoracions i suggeriments per l’assemblea del
5-2-22 , la Myrriam les espera .

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

Benaurances
Dll: Mateu 5: 1-3 Dm: Mateu 5: 4-5 Dc: Mateu 5:6-7
Dj: Mateu 5:8-9 Dv: Mateu 5:10-12 Dss: Lluc 16:1-9

