
   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!! Pel 
2n camió que ha sortit cap Ucraïna, que arribi a lloc. 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. 

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 

Dijous a les 18,15 
Senyores 

Bona Llavor HORARI de cultes  

3-4-22//10-4-22 
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 

5-4 Pascual H 

9-4 Cristina B 

2n dimarts de cada mes a les 9 al 

zoom 

Francesc A: 609475704; 

Eva Ll 679124234; 

Myriam R: 676233434; 

Manel P: 615315239 

Carles R: 

Pastor: Nelson Araujo 696317485 

C/Domènech i Montaner, 40 

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

3-4-2022 

Número 1830 

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 

que això és la meva sang, la sang de l'aliança, vessada 
per tothom en remissió dels pecats.           Mateu 26:28 



DIUMENGE 17-4 NO HI HAURÀ ACTIVITATS A LA TARDA 

Opinió d'Olvaldo Mottesi, catedràtic de teologia.                                                                            

Lupaprotestante, 7-3-2022  

2. La nostra fe ens demana estimar la veritat i sospitar sempre dels qui són al poder. És una altra 

vegada Jesús, que ens afirma: “coneixereu la veritat i la veritat els farà lliures” (Joan 8:32). Abans 

de qualsevol intent -de part de qui sigui- d'incitar nacionalismes, projectes patrioters o passions 

expansionistes que poguessin generar qualsevol tipus de violència, les nostres preguntes huma-

nes i cristianes -aplicant l'hermenèutica de la sospita- hauran de ser: per què? i per què? Aquests 

interrogants s'originen en la sospita que és part i fruit del manament de Jesucrist a ser “mansos 

com els coloms i astuts com les serps”(Mateu 10:16b). Estimar la veritat demana vigilar constant-

ment tots els poders de torn d'aquest món, molt especialment aquells que ens agraden i els hi 

donem suport. En especial, els mitjans massius de comunicació, molts al servei avui de la idiotit-

zació de la cultura i la creació del “pensament únic”. 

Sospitar dels “poders” ha de ser sempre només una metodologia ètica, mai una actitud negativa 

ni un problema personal, sinó només la recerca del que és correcte. El desafiament és estimar -

malgrat tot- els nostres enemics i fer-ho amb eficàcia. I això requereix, per començar, que la nos-

tra pregària tingui un doble propòsit: 1) Que els qui ens governen ho facin amb la ment i el cor 

de Jesús, i 2) que Déu aparti del poder als faraons de tots els temps. Això és clarament obeir 

l'ensenyament bíblic de pregar pels nostres governants, a la llum del conegut manament paulí de 

Romans 13:1-5, escriptura sagrada que sempre s'ha d'interpretar a la llum de la visió joanina, 

també sagrada, d'Apocalipsi 13. 

3. La nostra fe ens demana sospitar dels nostres propis sentiments. El creient clamava: “Déu meu, 

penetra els meus secrets i coneix el meu cor, examina'm per conèixer què desitjo. Mira si vaig per 
camins d'idolatria i guia'm per camins eterns.” (Salm 139: 23-24). Aquest principi és la contra-

partida vàlida i necessària del principi anterior. Perquè sempre tenim tendència a escoltar favora-

blement a aquells als quals donem suport. Ens molesten els arguments esgrimits pels que no pen-

sen com nosaltres. Ens hem de preguntar sempre per què creiem el que creiem? 

Per això reiterem, persistint en la necessitat de vacunar-nos contra el virus mortal per a la ment i 

l'esperit, dels mitjans massius de comunicació. Molts -no tots afortunadament- constitueixen des 

de fa dècades i encara més actualment, un absorbent i manipulador imperialisme cultural, global 

i hegemònic, especialment a través dels mitjans televisius. Aquests han colonitzat i transformat les 

majories en “teleaddictes i vidiotes a l'aldea planetària”. La comunicació hipertecnologitzada 

“perfecciona” avui aquest colonialisme cultural i global, gairebé sempre al servei del rentat de 

cervells i, especialment, al servei i promoció del pensament únic submís, en un món injust i vio-

lent. 

Hem d'examinar constantment les motivacions reals que generen les nostres posicions i actituds. 

Estan les nostres decisions -algunes de gran importància-, orientades per les actituds i les prefe-

rències, els gustos i les modes que ens imposen, o per l'ètica radical i transformadora del regne 

de Déu? Aquesta és la qüestió! O seguim com a ovelles submises, seguint els qui avui 

“pastoregen” subtilment el món, o vivim com a deixebles i deixebles de Jesucrist, en l'esperit aler-

ta i crític de la llibertat i veritat a la qual Ell ens ha cridat. 

LA NOSTRA RESPOSTA DAVANT LA GUERRA (III)  

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

ESTEM AL TEU COSTAT 

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 enterder el A T” 
Mosaic: 2n i 4t  Diumenge a les 11,30h  per 
Zoom 
12-4– a les 19h Culte Unit a la 1eebs 
17-4 Culte de Resurrecció a les 11h  

Convida als teus contactes. 
8-4; 22-4 Rebost 
30-3 Dia de la Neteja 

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  

                                                    La mà del Senyor 
Dll: Is 8:11-13 Dm: Is 41:13  Dc: Is 42: 6  Dj: Is 59:1 
Dv: Is 66:2 Dss: Mt 21:33-46 Els llauradors malvats 

GRÀCIES 

Dedicar part del teu temps 
al servei dels altres, forma 
part de nostre compromís. 
Contacte amb l'Àngela o 
amb l’Anna P, pel rebost. per 
mamáventura  amb el l’Eli R, 
pel Casal d’estiu amb en 
Nelson. Siguem llum a la 
nostra ciutat i al nostre barri 

Diumenge 10-4  Els llauradors malvats, amb 
Carles Raurell 

Mes de març busquem una planta 
RESPOSTA MARÇ: Mandràgora (Gn 16:14-
16 
ABRIL 
Busquem una dona 
Pista 1. Era molt gran. La Bíblia diu que era 
viuda, no diu si tenia fills, se suposa que 
no. 

ESCOLA DOMINICAL 

ACTIVITATS PREVISTES 

http://www.bonallavor.es/ 

Propera distribució  8-4-22 

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 pàgi-
na web o en el següent enllaç: 
https://uebe.org/el_eco_bautista/  

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! 

https://sender14.zohoinsights.com/ck/2d6f.327230a/586cc050-a951-11ec-bb21-525400103106/850d24dced67ea4204b4f8bd938ce3ff5465de1b/2?e=hgrGjy2ofqK%2BLtuMI2SNKj2qQQrY82sykdUhrfgDdCc%3D

