
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per en  la Rosa ,  la Pilar A,  l’ Andreu E M, 
Julia C., Lidia G 

 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. 
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 
3r camió que ha sortit cap Ucraïna, que arribi a lloc.  

 Agrair el do de la vida i les possibilitats que ens dona per compartir l’amor Déu. 
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 

Dijous a les 18,15 

Senyores 

Bona Llavor HORARI de cultes  

24-4-22//1-5-22 
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 

26 Maria Cs 

28 M Lluisa M 

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 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

24-4-2022 

Número 1832 

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  

Gaudiràs de llarga vida, dies i anys de prosperitat 

Proverbis 3:2 



4. La nostra fe ens demana cercar la pau mundial abans que qualsevol interès parti-
cular. Des del seu Sermó de la Muntanya, Jesús ens exhorta: busqueu primerament 
el regne de Déu i la seva justícia, i totes aquestes coses us seran afegides” (Mateu 
6:33). Quina és l'arrel de la realitat social global del nostre o temps? Per què hi ha 
tanta hostilitat i vessament de sang? Per què la mateixa història de l'església és sovint 
plena de baralles i divisions? Per què hi ha tantes famílies que es divideixen i destru-
eixen? Perquè les ètnies i tribus, nacions i regions del món viuen sempre barallant-se 
entre si? Aquesta realitat que avui ens entristeix i afecta, no és nova ni de bon tros. 
Durant els quatre mil anys d'història escrita, el món només ha estat en pau un 7% del 
temps; això és menys de tres -cents anys. S'han signat més de 8000 tractats interna-
cionals per la pau, tots els quals s'han trencat. Des dels primers segles de l'anomena-
da “era cristiana”, moltes d'aquestes guerres van ser afavorides per les esglésies ins-
titucionals, el Sant Imperi Romà, les anomenades croades, i molts altres moviments 
auto-denominats representants de “la civilització occidental i cristiana”. Encara avui 
teòlegs i pensadors cristians de tot color i pelatge van justificar i justifiquen les que 
anomenen “guerres justes”  

Déu no va crear aquest planeta amb fronteres i sobiranies territorials, banderes i 
himnes nacionals. Aquestes realitats, sagrades, per a molts, són resultat del pecat 
humà. Jesucrist no va criticar ni lloar aquestes divisions, sinó que simplement va anar 
més enllà. Els qui el reconeixem com a Senyor i Salvador hem rebut en Ell una nova 
identitat. Som ciutadans i ciutadanes del Regne de Déu. Això no vol dir negar o im-
portar-nos poc la nostra identitat nacional i cultural, sinó només donar-li el lloc rela-
tiu que ha de tenir. Molts cristians i esglésies combreguen amb acords i compromisos 
d’ideologies o projectes nacionalistes. L’Evangeli és manipulat al servei dels nous 
déus. La conseqüència menor és que la imatge de l'Evangeli és desacreditada. La 
major és que se'l transforma i utilitza com a arma de guerra. La història ho demos-
tra, la nostra prioritat és el regne de Déu, la seva pau i justícia. 

5. La nostra fe ens demana compadir-nos davant de tota mena de patiment humà 
“Jesús, veient la gent, en va tenir compassió, perquè estaven desemparats com a 
ovelles sense pastor” (Marc 6:34). En tota guerra, la que sigui, realment ningú no 
guanya. El resultat és patiment per a totes les parts. Recordo sempre una obra de 
teatre popular i independent, a la qual el meu pare em va portar quan començava la 
meva adolescència, i que va marcar la resta de la meva vida. Es titulava “També les 
dones van perdre la guerra”. I per cert, no han estat ni són només elles. Totes les 
criatures de Déu que pateixen les mil atrocitats de la violència desencadenada pels 
poders de torn són les víctimes de tota guerra. Tant la que ara pateix a l'est d'Europa, 
com totes les altres guerres, en tota dimensió i nivell, des del mundial al domèstic, on 
s’imposa i s’exerceix violència pel qui es creu ser més fort. La nostra compassió i mi-
sericòrdia davant de l'immens dolor i les seves empremtes permanents en  persones i 
famílies, comunitats i nacions, generades per totes les guerres, ens ha de fer extre-
mistes de l'amor, per la pau i la no-violència. Perquè l'Evangeli no és el camí de rea-
lització personal per als qui creuen saber-ho i poder-ho tot. Tampoc no és un manu-
al per a una societat organitzada i controlada per rics i poderosos, “ben nascuts” i 

LA NOSTRA RESPOSTA DAVANT LA GUERRA (IV) 
Opinió d'Olvaldo Mottesi, catedràtic de 

teologia. Lupaprotestante, 7-3-2022 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

ESTEM AL TEU COSTAT 

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  

Pregaria als Salms Dll: Salms 6:10 Dm: Salm 39:13 Dc: Salm 42:9 
Dj: Salm 102:2 Dv: Salm 143:1 Dss: Salm 69:14 

GRÀCIES 

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

ESCOLA DOMINICAL 

Diumenge 1 de maig. La zitzània al blat 
(Mt 13:24-30) Eli Roca. 

Mes d’ABRIL: Busquem una dona 
Pista 3. Era profetessa 
Pista 2 Des de que va quedar vidua (molt 
jove) servia sempre al Senyor 
Pista 1. Era molt gran. La Bíblia diu que era 
viuda, no diu si tenia fills, se suposa que no 

Tots  els diumenges  Presencial i YouTube   
                                                                   11h Escola Dominical  
                                                   18h Culte de lloança 
Dijous Culte de pregària a les 20h per Zoom   
“La Pregària als Salms”  
Mosaic: 2n i 4t  Diumenge a les 11,30h 
presencial 
30-3 Dia de la Neteja 
 
15-5 Dia de la Família 
 
Convida els teus contactes 

6 i 20 de  maig Rebost 

ACTIVITATS PREVISTES 

http://www.bonallavor.es/ 

Propera distribució 6-5-22   

70a CONVENCIÓ 
28 i 29-8-22 Hotel Auditorium 
M a d r i d .  i n s c r i p c i o n s 
www.uebe.org  

influents. Davant la trinitat demoníaca del coneixement, grandesa i poder que sempre 
procura sotmetre'ns, l'Evangeli és sempre resposta contracultural i transformadora, po-
derosa en l'amor. Aquesta ens convoca fer de la vida personal i familiar, comunitària i 
global, un caminar cap al món nou de Déu, detestant tota violència, i procurant sem-
pre la justícia i la pau. Que això sigui la nostra convicció, compromís i conducte. 


