
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

Bona Llavor 

Diaques Caldera-Grup de pregària 

Corals 

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 

9 de la nit. 

Cada 2 divendres  al matí 
Repartim roba, aliments, i conversem 

Suport educatiu:  dijous  a  les 5,30 

Diumenge: Escola Dominical 11h 
Culte d’adoració 18 h 
Dijous: Culte de pregària:  20h 

Dijous a les 6 de la tarda 

Al·leluia:  Diumenge a les 20h 

L’Estel:   

Senyores Francesc A: 609475704;  

Eva Ll 679124234; 

Myriam R: 676233434;  

David R: 607268842 ;  

Pastor: Nelson Araujo 696317485 

  Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  La Mercè R i el seu fill Enric, la Rosa,  l’Artur,  

per l’Elisabeta ,   la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina,  la Isabel i el José, el Gori i la Feli,  

la Teresa Q, la Gina,  la Maria Cs,   per la petita Valentina, per en Dima, pel Paco A, la 

Rosa, pel Paco i la Roser, per la Sebastiana. 

  Per totes les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, infants. 

Per tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.  

 Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina. Per aquelles que 

no tenen una llar. 

 Per una humanitat formada per homes i dones que es reconeguin, es 

valorin i es tractin com iguals.  

  Pels ministeris i serveis a la comunitat. Especialment pel Grup dinamitzador 

d’evangelització, pel treball que estant desenvolupant i el que desenvoluparan. Agraïm 

la capacitat i l’oportunitat que el Senyor ens dona per servir.  

  Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència, esclavatge. 

 Per la situació del nostre país. 

 Per cada nou dia, agraint les benediccions  i les oportunitats de servir. 

Cultes 

28 d’abril// 5 de maig 
Diaca de torn: David R// Myriam R 
Torn de porta: Ruben R // Benjamí G 

ANIVERSARIS 

28 M Lluisa M 2 Juana F  
4 M.T Auferil 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

28 d’abril de 2019 

Número 1683 

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

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! 

Us asseguro que,  

quan aquest evangeli serà 

anunciat per tot el món, 

també recordaran aquesta 

dona i diran això que ha fet. 



Jesús i les dones Nelson Araujo 

En els temps de Jesús la dona era col·locada en un lloc d'inferioritat i 
marginació. La dona era propietat de l'home ( "No desitjaràs ... la dona d'un 
altre ... ni el seu bou, ni el seu ase"). La funció social de la dona era tenir fills i 
servir a l'home (l'esterilitat era una gran maledicció). Flavi Josep va resumir bé 
el fet més generalitzat cap a la dona en temps de Jesús: "Segons la Torà, la 
dona és inferior a l'home en tot". 
Però tot això canvia, en el moment que Jesús entre en escena. Les dones es 
transformen en protagonistes en la història de Jesús. Elisabet, Maria i Anna, 
Maria, la seva mare, Maria Magdalena, Salomé i les altres dones, 
acompanyen Jesús des del calvari a la tomba buida, sent les primeres 
testimonis de la seva resurrecció. A Jesús li segueixen tota mena de dones: 
pobres, riques, mongetes, estrangeres, casades, vídues, repudiades, nenes, 
adolescents, ancianes, malaltes, sanes, dones piadoses, però també 
endimoniades, adúlteres i prostitutes. 
En el seu tracte amb les dones Jesús va trencar tota classe d'esquemes. Jesús 
no va acceptar que la dona fos considerada com a font de temptació i ocasió 
de pecat per a l'home (Mt 5,28). Jesús va desafiar la visió generalitzada que la 
dona s'ha de dedicar exclusivament a les tasques de la llar (Lc 10,42). 
La trobada amb Jesús no només va canviar la forma en què la resta de la 
seva societat les percebia; sinó més important encara, va canviar la forma en 
què elles es percebien a si mateixes. El que nosaltres pensem això som. Elles 
van deixar de ser dones febles i necessitades per convertir-se en dones 
poderoses amb la capacitat de donar als altres el que havien rebut. 
Quines lliçons podem aprendre del tracte de Jesús a les dones? 
- No importa el context en el qual et toqui viure -Jesús va viure en una de les 
societats més masclistes i patriarcals que han existit-, sempre podem escollir 
viure de manera justa i tractar els altres amb l'honra i dignitat que Déu els ha 
donat. 
- Jesús va estar disposat a pagar el preu de ser diferent. Ell no es va deixar 
determinar pels prejudicis i estereotips de la seva època en contra de les 
dones, encara que això va significar per a ell estar exposat a la crítica, 
l'escàndol i el rebuig continu. 
- Jesús ens veu amb una mirada molt diferent. Nosaltres hem d'aprendre a 
veure'ns com ell ens veu i tractar-nos els uns als altres (unes a les altres) de la 
mateixa manera que Jesús ens va tractar. 
- Com a cristians tenim entre moltes altres coses, l'assignatura pendent de 
revisar la interpretació de molts passatges bíblics que han estat usats per 
legitimar pràctiques que estan molt allunyades de la justícia i la dignitat 

http://www.bonallavor.es/ 

LECTURES BÍBLIQUES 

Dll: Gn 16: 1– 5 
Dm: Gn 16: 6 –10 
Dc: Gn 16: 11-15 
Dj: Gn 21: 9-16 
Dv: Gn 21: 17-21 
Dss: Gn 25: 18-19 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

bonallavordiaconia@gmail.com 

La Pregunta de l’ED 

PREGUNTA MES D’ABRIL 

Busquem una dona 

Pista 1. Va tenir dos fills 

Pista 2.  Va morir de part 

Pista 3. Molt estimada del seu marit 

Pista 4. El fill gran era el preferit del 

seu pare. 

2,9,16,23,30 del 5 Suport Educatiu a les 

17,30/ Trobada de dones a les 

18h/Culte de pregària a les 20h 

1-5 Excursió Unida a Palau de 

Plegamans 

4-5 Endreça i Botifarrada a les 10h, 

imprescindible davantal, bon humor i la 

gana ja la farem// 16,30 Xerrada sobre 

els ritus funeraris a la Capella del 

Cementiri de SBD-17,30 Visita guiada al 

cementiri 

6-5 CET, Seminari 2nTaller ”Dinàmica 

de la Fe” amb en Jaume Triginé  a la 

1eebs a les 10h. 

10-5 Rebost 

12-5 Dia de la Família 

24-5 Rebost 

Informació detallada al taulell 

FORMACIÓ 

CET– Reciclatge Seminari– Taller 

“Dinàmica de la Fe”, Reflexions 

sobre el que significa creure,     6-5 

a la Unida de Terrassa i 3-6 a la 

1eebs . MIRA AL TAULELL  

DISSABTE 4 DE MAIG 

El 4 de maig ens trobarem per fer 

dissabte a les instal·lacions del nostre 

temple. Junts amb ganes i amb molt 

bon humor farem endreça i després 

gaudirem  d’un bon àpat.  

APUNTEU-VOS 


