
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, per la Sebastiana, per la Nerea 

  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 

5 de maig//12 de maig 
Diaca de torn: Myriam R//Eva LL 
Torn de porta: Benjamí G// Rubén R 

ANIVERSARIS 

6 Lois R 8 Joan F  
9 Teresa Q 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

5 de maig de 2019 

Número 1684 

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! 

No he vist el Déu que em veu? 



Els cristians alemanys i l'auge del nazisme (1) 

Per Guillem Correa, pastor a Barcelona i secretari general del CEC  

Ser cristià i ser feixista és incompatible. Ho ensenya la Bíblia i ens ho recorda la histò-

ria de l'Església de l'Europa del segle XX. El primer, ser cristià, impossibilita el segon, 

ser feixista. 

Semblava que la resposta era clara i assentada entre nosaltres. 

No obstant això, la pregunta torna a ser rellevant. Per què una part d'Europa, inclosa 

Espanya, es planteja avui tornar als valors feixistes? Quin paper va jugar l'Església 

Luterana i l'Església Catòlica que va fer possible que a Alemanya, Itàlia, Portugal i 

Espanya acabés imposant-se el feixisme? Per què una part de la cristiandat es va dei-

xar entabanar pel feixisme? Estem repetint la mateixa història sabedors de les conse-

qüències nefastes que ha tingut per al testimoni de la fe cristiana?Avui els hereus del 

feixisme, en les seves diverses versions, no els podem identificar per les seves sigles, 

perquè solen fugir de ser etiquetats com a feixistes, sinó per les causes que defensen, 

per les persones a qui ataquen i pels mètodes que utilitzen per aconseguir els seus 

objectius. 

El 31 de gener de 1933, al mig dia, Adolf Hitler va ser elegit democràticament com a 

canceller d'Alemanya. El sorgiment del feixisme i del franquisme ja havia fet efecte i 

estralls en l'Església catòlica. 

El naixement del nazisme també va tenir el seu impacte negatiu: Va provocar que dins 

de l'Església Luterana sorgís un moviment que es va autodenominar "dels Cristians 

Alemanys". 

Aquest grup de pretesos cristians volien aixecar un cristianisme "fort" davant dels de-

pravats ensenyaments "bolxevics" i al desordre regnant. Per aconseguir-ho van creure 

oportú desenvolupar una agressiva difusió de les seves idees i atacar, sense contem-

placions, a qui se'ls s'oposessin. Amb les seves iniciatives van causar una creixent divi-

sió interna en el si de l'Església Luterana. 

La qüestió jueva va ser, com no podia ser d'altra manera, un element determinant en 

el desenvolupament, influència i declivi d'aquest moviment. 

En aquesta qüestió la política oficial nazi, coneguda com "Paràgraf Ari", va portar als 

anomenats "Cristians Alemanys" a proposar que els jueus alemanys que s'havien bate-

jat com a cristians haurien de formar "la seva pròpia església" per distingir-la de la 

"veritable església ària ". La conclusió semblava lògica: dues ètnies, dues esglésies. I 

la segona conseqüència també semblava lògica: no tots els cristians som iguals.  

Eren, o són, acceptables aquestes conclusions? 

El debat teològic sobre aquest punt no era una qüestió menor. Podia l'Església discri-

minar els seus membres per raons ètniques? Perquè si l'Església arribava a la conclu-

sió que podia fer-ho res impedia que l'Estat també ho fes. Encara més, legitimava que 

l'estat ho fes i que ho fes amb el consentiment de l'Església.  (continuarà) 

http://www.bonallavor.es/ 

LECTURES BÍBLIQUES 

Abigail 
Dll: 1 Sam 25: 1-13 
Dm: 1 Sam 25: 14-19 
Dc: 1 Sam 25: 20-28 
Dj: 1 Sam 25: 29-35 
Dv: 1 Sam 25: 36-40 
Dss: 1 Sam 25: 41-43 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

bonallavordiaconia@gmail.com 

La Pregunta de l’ED 

RESPOSTA ABRIL:  

RAQUEL 

Concurs maig 

Busquem un matrimoni 

Pista 1. Van fer una cosa que no va 

agradar a Déu: Es van deixar temptar 

per Satanàs. 

6-5 CET, Seminari 2nTaller ”Dinàmica 

de la Fe” amb en Jaume Triginé  a la 

Unida de Terrassa a les 10h. 

9-5  Suport educatiu a les 17,30/ Espai 

dones a les 18h/ Culte de pregària a les 

20h 

10-5 Rebost 

12-5 Dia de la Família 

16, 23, 31 del 5 Suport educatiu a les 

17,30/ Espai dones a les 18h/ Culte de 

pregària a les 20h 

24-5 Rebost 

31-5 Campanya primavera Rebost 

solidari. Apunta’t 

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  

FELICITACIÓ 

 El ple de l’ajuntament de Castellar del 

Vallés va revalidar aquest passat 

dimarts com a jutgessa de pau a la 

nostra germana Miriam Valldeperes. La 

felicitem per l’oportunitat d’uns  nous 4 

anys per poder desenvolupar aquesta 

tasca a la seva vila. 


