Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per en la Rosa , la Sebastiana, la Pilar A, la
Maruja, la Nuria M, l’ Andreu E M.
 Per les persones més grans.
Per cada una de les famílies de la nostra comunitat. Fes una llista i prega per elles. Per tots

aquells que s’han distanciat del Senyor. (fills, nets, familiars, amics..)
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. Donem gràcies per les
persones que donen el seu temps i les seves capacitats per servir al Senyor.
Per la comunitat, agraïts per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies
que també estan vivint aquests nous temps. Preguem pels germans d'Ucraïna.
Agraïm al Senyor que podem celebrar junts l'amor del Crist i les tecnologies i els tècnics que
ens mantenen connectats, però l'escalf dels germans i germanes no té preu.
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 les Llars d’avis Josefina Mata, i Betsan, l’Hospital Evangèlic i RIE i els seus
responsables
Per les persones que pateixen, opressió, violència, discriminació i efectes climàtics,
per Ucraïna. Que puguem ser llum, font d’esperança i la seva veu. Per la pau!!
PREGUEM JUNTS 12 D’ABRIL A LES 19H
Agrair el do de la vida i les possibilitats que ens dona per compartir l’amor Déu.
que ens ha donat el Senyor.

HORARI de cultes

15 minuts abans del culte/ Secretaria

Senyores
Dijous a les 18,15

Corals
Al·leluia: a les 19,45
L’Estel:
27-3-22//3-4-22
Diaca de torn: Manel P// Paco A
Torn de porta: Benjamí // Rubén

Número 1829

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 zoom

Caldera-Grup de pregària

27-3-2022

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;
Manel P: 615315239
Carles R: 671517065
Pastor: Nelson Araujo 696317485

Inicia el jove en el camí que ha de seguir:
Ni quan sigui vell no se n’apartarà.
Proverbis 22:6

ANIVERSARIS

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

LA NOSTRA RESPOSTA DAVANT LA GUERRA (II)
Opinió d'Olvaldo Mottesi, catedràtic de teologia. Lupaprotestante, 7-3-2022
I jo goso reiterar el que he estat veient i patint, amb el dolor de la impotència, a través
de tota la meva vida i ministeri cristià:
Esglésies transformades en dipòsits d'armes. Mesquites convertides en casernes de guerra. Ministres religiosos beneint exèrcits. Governs condecorant herois per la ciència i l'art
de matar. Països denominats “cristians” decidint anar a “una guerra justa per la pau
mundial”. Dictadors lliurant rèpliques enjoiades d'espases de llibertadors als seus amics.
Altres, rebent doctorats “honoris causa” per suprimir la llibertat d’expressió. Ètnies i cultures cremant bíblies i corans, temples i gent en nom de Déu. Són “les croades del segle
XXI”. Què és en realitat tot això? Simplement, la bogeria total i sinistra de la guerra.
El paral·lel històric, repetitiu a través dels temps remots i recents, amb la nostra dramàtica actualitat és ben clar. Per això em vé la pregunta al cap, carregada de bronca i esperança: I respecte a nosaltres avui, QUÈ?. La resposta, que amb molta convicció intentem
donar avui, ens remet a l'única font que acceptem vàlida, no sols per als que confessem i
seguim Jesucrist, sinó per a tota la humanitat. És la Bíblia, La Paraula de Déu. Només en
ella en recolzem per a compartir cinc principis o compromisos bíblics per articular una
resposta davant la guerra, totes les guerres. I això ho faig per armar-nos amb criteris per
al judici i la decisió personal com a éssers responsables, davant de la bogeria de la guerra.
1. La nostra fe ens demana procurar sempre la pau, sense apel·lar a la violència. Jesús
afirma: “Us deixo la pau, us dono la meva pau. Jo no us la dono com el món la dona.
Que el vostre cor no passi ànsia ni tingui por” (Joan 14:27). El savi emfatitza que el nostre punt de partida ha de ser estimar amb eficàcia per procurar la pau. “Tot aquell que

vulgui estimar la vida i gaudir de dies feliços… que busqui la pau i la segueixi” (Salm
34:14). Per això, entre mil coses més, recolzem avui la nostra joventut. El jovent al llarg
de la història ho ha sigut i ho és, per vocació, objector de consciència davant de tota
mena de poder. Ajudem-los a qüestionar-se profèticament els governs violents, responent No! davant l'ordre d'allistar-se als seus exèrcits, per matar o ajudar a matar. Déu
nos en guard de ser una Església que predica l'amor i la pau, amb les mans tacades de
sang; no només les nostres, sinó les dels qui ens van al darrera. La nostra opció irrenunciable ha de ser un Sí per la No-violència! Un Sí proactiu i militant.

”Qui amb el ferro mata, amb el ferro mor”. Ens cal assumir sempre amb molta reserva
les metàfores de l'Antic Testament, sobre el poble de Déu com a exèrcit, la missió com a
camp de batalla i tot aquest vocabulari guerrer i guerrerista que, d’ençà les Creuades
fins avui dia, s’infiltra a molts púlpits cristians. Els seus ensenyaments espirituals poden
ser vàlids, però només Jesucrist és l'autoritat final, la clau hermenèutica vital, el model a
través del qual interpretar tota la Bíblia. És a dir, creiem en La Paraula infal·lible de Déu:
El seu nom és Jesucrist! Ell declara avui, “Feliços, els qui treballen per la pau, perquè

seran anomenats fills i filles de Déu” (Mateu 5:9).

http://www.bonallavor.es/

GRÀCIES
Propera distribució 8-4-22

bonallavordiaconia@gmail.com

ACTIVITATS PREVISTES
Tots els diumenges Presencial i YouTube
11h Escola Dominical
18h Culte de lloança
Dijous Culte de pregària a les 20h per Zoom “10
claves para entender el A T”
Mosaic: 2n i 4t Diumenge a les 11,30h per
Zoom
12-4– a les 19h Culte Unit a la 1eebs
Convida als teus contactes.
8-4; 22-4 Rebost

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

ESCOLA DOMINICAL
Diumenge 3-4 La Missión de Dios (III) amb
Nelson Araujo
Mes de març busquem una planta
Pista 4. No les hi volia donar i al final les hi
va donar fent un intercanvi curiós.
Pista 3. La germana i al mateix temps rival de
la mare li va demanar, creient que tenien
funcions màgiques de fertilitat.
Pista 2 Les va donar a la seva mare
Pista 1. Un noi la va trobar quan va anar a la
sega

70a CONVENCIÓ
28 i 29-8-22 Hotel Auditorium Madrid. Enguany serà oberta a tothom
per celebrar el centenari de la UEBE
inscripcions www.uebe.org

EL ECO

El podeu seguir a través de la nostra pàgina
web o en el següent enllaç:
https://uebe.org/el_eco_bautista/

LECTURES BÍBLIQUES

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.
Enguany aquest
espai de trobada
amb els germans
de les altres comunitats baptistes de
Sabadell el celebrarem al nostre temple.
Si podeu, no us ho perdeu!

L’ajuda que s’està recollint per Ucraïna des
de la Unió Baptista és enviada a l Església
Baptista de Rivne. S’està creant un llistat de
cases d’acollida. Per formar part cal enviar
les dades al telèfon 655 540 589. Cases
de germans de l’església amb aval pastoral. S’hauran de fer tots els tràmits que
oficials.

Som servidors
Dll: Mt 20:25-28 Dm: Mc 9:33-37 Dc: Fets 26:12-18
Dj: Ef 3:6-8 Dv: Col 1:24-26 Dss: 2Tim 2:23-26

