
 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, Jaume R,  Paco V. 

 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..)  
 Pel taller de Gospel i les persones que hi assitiran. 
 Pels ministeris i serveis a la comunitat: Bona Llavor, Escola Dominical, Coral, Equip dels 

cultes, Mosaic, Evangelització, Grup de senyores, 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  

 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, 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 i els molts països en guerra. 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: Escola Dominical 11h 
                 Culte d’adoració 18h 
Dijous: Culte de pregària a les 20h zoom 

 

Senyores 

Bona Llavor HORARI  

16-10-22/23-10-22 
Diaca de torn: Manel P// Paco A 
Torn de porta:  Rubén// Benjamí G 

Al·leluia:  diumenges 19,45 
L’Estel:   

Rebost: Cada 2 divendres al matí 
Suport educatiu: Dijous  de 17,30 a19h  

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 

ANIVERSARIS 

9 Dadci C; 13 Dorcas O i Clara L 

14 Marta N 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

16-10-2022 

Número 1851 

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  

Per això 
us 
demano 
que li 
demostreu 
el vostre 
amor  

2 Co 2,8 



1 de cada 7                                               

Josep Bordera,  
pastor de General Lacy, Madrid 

El dia 10 d’octubre es va celebrar el Dia Internacional de la Salut Mental. La 
OMS assenyala la necessitat de fer èmfasi en l’atenció a la salut mental. El 2019 
gairebé 1.000 milions de persones eren afectades amb un problema d’aquesta 
mena.  Un 14 per cent de tots els adolescents. En números rodons, una de cada 
set persones lluita amb aquestes malalties o problemàtiques.  
Les dades son preocupants. Els suïcidis representen 1 de cada 100 morts i el 58% 
passa abans dels 50 anys d’edat. Els trastorns mentals son la principal causa de 
discapacitat al món. Les persones amb trastorns mentals greus moren de mitjana 
de 10 a 20 anys abans que la població general, la gran majoria per malalties 
físiques previsibles. Els abusos sexuals a la infantesa i l’assetjament per intimida-
ció son importants causes de depressió. Les desigualtats socials i econòmiques, 
les emergències de salut pública, les guerres i les crisis climàtiques es troben entre 
les amenaces estructurals per a la salut mental i són presents a tot el món. La de-
pressió i l’ansietat augmentaren només en el primer any de la pandèmia, un 
25%.  
L’OMS engresca als països a posar en pràctica el compromís adquirit en el Pla 
d’Acció Integral sobre Salut Mental 2012-2020. Afirma que tots podem fer algu-
na cosa més per millorar la salut mental dels nostres ciutadans. Per això propo-
sen tres vies de transformació: 
1) Aprofundir en el valor i el compromís amb el que es qualifica a la salut mental 
2) Reorganitzar els entorns que influeixen en la salut mental, com ara les llars, les 
comunitats, les escoles, els llocs de treball, els punts d’atenció de salut o el medi 
natural 
3) Reforçar l’atenció de salut mental canviant els llocs, modalitats i persones que 
ofereixen i reben aquesta atenció. 
El moviment Lausanne en un article al respecte proposa que, com esglésies, és 
urgent girar la nostra atenció vers la salut mental, entenent les esglésies com es-
pais per a viure la nostra vocació cristiana, ja que des de les mateixes escriptures 
sorgeix la vinculació de l’evangeli i la salut integral. Per tot el mon creixen les es-
glésies que vencen els estigmes i les creences errònies i s’impliquen a construir 
camins de sanitat per a les persones que pateixen aquests problemes. 
Tots coneixem a aquest 1 de cada 7. Algú que lluita en aquests moments amb el 
que li passa dins del cap. Tots ens hem trobat encallats emocional o psicològica-
ment en alguna etapa de les nostres vides. Tots som capaços d’adonar-nos que 
el gran esgotament de la nostra societat no és tant l’esgotament físic com el can-
sament mental que acumulem. Tanmateix segueixen pesant l’estigma i el silenci 
per por del què diran. Una de cada set són moltes persones de les que s’asseuen 
als nostre bancs cada diumenge. Molts amics lluitant sols amb l’ansietat, la de-
pressió, idees suïcides, trastorns d’estrès post-traumàtics, trastorns de conducte i 
un llarg etcètera. 
I si això és així, llavors, perquè no mirar cap a ells i allargar-los una ma? Sense 
judicis ni estigmes. Sense sermons de pa sucat amb oli. Amb amor i compassió, 
igual que ho feia Jesús. 

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  

GRÀCIES 

ACTIVITATS PREVISTES 

Tots  els diumenges                                                               

11h Escola Dominical 

 18h Culte d’adoració 

Convida als teus contactes. 

21-10 Rebost 

Dijous: Culte de pregària a les 20 zoom 

2n i 4t diumenge : Mosaic a les 11h 

22-10 Taller Gospel mati (Feu-ne difusió) 

29-10 Trobada Impuls (joves) BCN 

5-11Notificació dels resultats del concurs 

fotogràfic a l’Església del Redemptor 

11-12 Novembre GLS Terrassa (Info Taulell) 

Del 7-8 del 12 IV Congrés Protestant de 

Catalunya 

http://www.bonallavor.es/ 

ESTEM AL TEU COSTAT 

Propera distribució  21-10 

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

On puc ajudar?  
Taller Gospel: 22-10 amb l Anna M 
Rebost; Àngela o amb l’Anna P. 
Mamáventura  amb el l’Eli R. 
Suport Educatiu Àngela R. 
Imatge i so, Paco A.  
Siguem llum a la nostra ciutat i al nostre 
barri 

La casa del Senyor. Aquesta setmana totes les lectures les trobem als Salms 
Dll 23,6;Dm 27,4; Dc 92,14; Dj 116,19Dv 122,1; Dss 118,26 

PREGUNTA ED 

S’apropa Nadal i hem començar a pensar 
en els detalls pels nostres estimats. Recor-
da la Dorcas té disponible un bon catàleg 
Encarrega-li el Calendari 2023 de la Resi-
dencia Infantil Emmanuel. Demana les 
capses pel Nen de Nadal.  

RECOMANEM L’US DE 

CONCURS  
Busquem un home  

Pista 1: Va ser un deixeble de Jesús, no 
era pescador.  
Pista 2. En parlen els quatre evangelis, 
però amb dos noms diferents.  
Pista 3: Els tres evangelis li donen el 
nom de quan feia un ofici molt mal 
vist pels jueus 

El dissabte 29-10 a l’EEB de la Barcelone-
ta a les 10 del mati, es realitzarà la troba-
da joves impuls. Més info al taulell 


