
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per  la Pilar A, la Sebastiana H, 
l’ Andreu E M, Julia C., M Lluisa, Amadeu G, Montserrat S 

 Per les persones més grans.  
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat.  Per tots aquells que s’han distanciat del 

Senyor. (fills, nets, familiars, amics..)  
 Pels ministeris i serveis a la comunitat: Bona Llavor, Escola Dominical, Coral, Equip dels 

cultes, Mosaic, Evangelització, pel grup d’adolescents i joves, per Mamaventura, Imatge i so, 
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 en 
tots aquest ministeris i que durant l’estiu el Senyor els hi renovi les forces 

 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 els seus responsables 
 Per RIE, que el Senyor segueixi ajudant a l’entitat per continuar millorant el serveis per els 

menors i les famílies. 
 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!! 
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: Culte d’ adoració 11h 
Dijous: Culte de pregària a les 20h zoom 

Aturada estival 
Senyores 

Bona Llavor HORARI de cultes d'estiu 

10-7-22/17-7-22 
Diaca de torn: Manel P// Paco A 
Torn de porta:  Benjamí // Rubén 

Al·leluia:  aturada estival 
L’Estel:   

Cada 2 divendres al matí 

 

ANIVERSARIS 

10 Joan O 12 Ruben R, Nel A 

16 Ada A 

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! 

10-7-2022 

Número 1843 

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  

Deixeu que el dret brolli com l’aigua  

i la justicia ragi 

com un torrent inestroncable.                  

Amós 5:24 



Si bé la nostra realitat existencial està constituïda per diferents nivells de manifestació, 
som una unitat. Així ho reconeix la Psicologia actual i també la Bíblia. L’apòstol Pau, en 
una de les cartes que va escriure als creients de la ciutat de Tessalònica, s’expressava 
amb aquests termes: “...que tot el vostre ésser, l’esperit, l’ànima i el cos...” (1 Te: 5:23 
IBEC). En primer lloc, la construcció en singular: el vostre ésser evidencia la concepció 
integral de la persona; per concloure amb una descripció, en aquest cas en plural, de 
les seves formes d’expressió: l’esperit, l’ànima i el cos. 

No podem parcel·lar l’ésser humà. Això comporta que tot el que fem des del cos i per 
al cos repercuteix en les dimensions psicològica i espiritual. Que tot el treball dirigit a 
conrear l’ànima (pensaments, sentiments, emocions...) incideix en l’estructura somàtica 
i en el reducte de la transcendència. Que la cura de l’espiritualitat té ressonàncies en el 
físic i en la personalitat. 

Observem que, actualment, s’inverteixen molt temps i recursos en l’atenció del cos 
(medecina preventiva, dietes equilibrades per mantenir la salut, exercici físic...). Això 
està bé, sempre que no deïfiquem la corporalitat i, de retruc, el propi jo. Quelcom 
semblant identifiquem en la preocupació per la dimensió psicològica (tot el mon de 
l’autoajuda en forma de llibres, cursos, n’és un bon exemple). El dubte es planteja, 
parlant en termes generals, quan es tracta de l’esperit. Que potser no sabem com fer-
ho? Que potser no acabem de copsar que els recursos tradicionals emprats pel desen-
volupament d’aquesta àrea tinguin alguna influència positiva? Ens sentim estancats 
malgrat el pas del temps? 

La cura i desenvolupament de les tres dimensions que constitueixen l’essencialitat hu-
mana requereix equilibri. L’èmfasi forassenyat a qualsevol d’elles repercuteix negativa-
ment en el conjunt, donat el perill d’absolutitzar qüestions finites. L’anomenat “culte al 
cos” n’és un exemple. Atendre la corporalitat és necessari; ara bé, quan aquesta aten-
ció esdevé un seguit d’accions exclusives i obsessives que ens distreuen de la resta dels 
nivells antropològics, l’hem convertit en “culte idolàtric”.  

En aquest cas, les repercussions pel conjunt de la persona poden ser de natura narci-
sista. Dipositar la nostra seguretat en tot el que és contingent provoca frustració i pati-
ment. Enrique Martínez, psicoterapeuta, sociòleg i teòleg, escriu: “Som lliures de tot 
allò que deixem anar i esclaus de tot allò al que ens afeccionem”. Aferrar-se al que és 
temporal, canviant i mutable conforma una forma d’entendre la vida allunyada de la 
realitat que és dinàmica i amb girs insospitats.  

Sovint sembla que conrear la dimensió psicològica tingui com objectiu la felicitat i que 
aquesta tan sols sigui possible quan anem construint la seguretat personal en la mesu-
ra que tenim salut, feina, imatge personal, diners, família respectable, casa, cotxe... 
També aquests estats, situacions i bens podem arribar a absolutitzar-los quan ens hi 
vinculem emocionalment i els convertim en requisits necessaris per sentir-nos bé. 
Erròniament , en molts casos establim la nostra identitat des d’aquelles coses que pos-
seïm, en lloc de fer-ho des del que veritablement som. 

QÚESTIÓ D’EQUILIBRIS  Jaume Triginé 

Presència evangèlica, juny 2022  

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

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  

La història de Josep 
Dll: Gn 37: 3-4  Dm:  Gn 37: 15-22;28  Dc: Gn 39: 1-5  Dj:  Gn 39: 6-10;13-
20  Dv: Gn 41: 37-40  Dss: Gn 45: 1-11 

GRÀCIES 

Tots  els diumenges  Presencial i YouTube   
                                                                  11h Culte de lloança 

Convida als teus contactes. 
22 de juliol Rebost de 10h a 12h 

ACTIVITATS PREVISTES 

http://www.bonallavor.es/ 

ESTEM AL TEU COSTAT 

Propera distribució 22-7-22   

Responsabilitat, 
compromís, privilegi, 
adoració... Les teves 
aportacions són necessàries pel 
manteniment de la comunitat.  
ES 84 0081 0384 2400 0119 7930  11 i12 de novembre a Terrassa tornarem a 

viure junts el GLS. Possibilitats de beques i 
ajuts. Informació i inscripcions a preu reduït 
fins 31 de juliol. Més informació a la web: 
www.global-leadership.es 

Ajudem Ucraïna. Seguiment a través del 
canal   youtube de la UNIÓN EVANGÈ-
LICA BAUTISTA DE ESPAÑA.  

On puc ajudar? Rebost; Àngela o amb 
l’Anna P. Mamáventura  amb el l’Eli R. 
Suport Educatiu Angela R; Imatge i so, 
Paco A. Siguem llum a la nostra ciutat i 

al nostre barri 

Ens arriba l’estiu amb molta força, i 
nosaltres sentim la necessitat de canviar 
d’aires. Segur que alguns de vosaltres 
visitarà alguna comunitat, doneu salu-
tacions de la 1eebs i esperem rebre 
alguna fotografia dels llocs que visiteu. 

Ja han sortit les bases del concurs de 
fotografia  Novembre 22. Les teniu pen-
jades al taulell d’anuncis. 
Enguany 3 modalitats: A - fins 10 anys  
“AIGUA” B -  de 11a 17 anys “VENT”  
C- 18 anys endavant “LLUM”  
Aprofiteu el temps d'estiu! 

CONVENCIÓ 

GLS 

Hi ha diverses modalitats de participació. 
Podeu trobar la informació al taulell. 

MASCARETES 

Us recomanem l'ús de la mascareta a dins 
de les instal·lacions, per la vostra protec-
ció i per la dels altres germans i germa-
nes. Moltes gràcies 


