
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies.   

 Per les persones grans . 

  Per cada una de les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, 

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

 Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina i habitatge. 

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

valorin i es tractin com iguals. Per la situació del nostre país. 

 Pels ministeris i serveis a la comunitat: Grup dinamitzador d’evangelització,  

L’Escola Dominical,  Coral, grup de Senyores, culte de pregària, Bona Llavor, Mosaic, 

Trobada d’altura, Punt de partida, Més que un té... Pels responsables de tots els 

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

  Per les persones que pateixen: refugiats, presos, situacions de guerra, 

violència, esclavatge, la força incontrolable de la natura, la pèrdua d’un ésser 

estimat, la malaltia del coronavirus.  

  Agrair el do de la vida, i les possibilitats que ens dona per compartir 

l’amor Déu. 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

Diaques Caldera-Grup de pregària 

Corals 

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 

9 de la nit. 

Diumenge: Escola dominical 11 h 
Culte d’adoració 18 h 
Dijous: Culte de pregària a les 20h  

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

Suport educatiu:  Dijous 2/4 de 6 a les 7 

Dijous  a les 18h 

Al·leluia:  a les 20h 

L’Estel:   

Senyores Francesc A: 609475704;  

Eva Ll 679124234; 

Myriam R: 676233434;  

David R: 607268842 ;  

Manel P: 615315239 

Pastor: Nelson Araujo 696317485 

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té les guardis només per a tu.    

fulleto@1eebs.com. MOLTES GRÀCIES! 

Bona Llavor Cultes 

ANIVERSARIS 
12 Amadeu G, 13 Mercé R, 

14 Lidia G 

8 de març//15 de març 
Diaca de torn: Myriam R, Eva LL 
Torn de porta:  Benjamí G// Rubén R 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

8 de març de 2020 

Número 1728 

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! 

 Crist ens ha alliberat 
perquè siguem lliures. 
Mantingueu-vos, doncs, 
ferms i no us deixeu 
lligar altra vegada al jou 
de l'esclavatge.       Gal 5,1 

 



8 de març Dia Internacional de les dones 

 Parlar de feminisme en les nostres congregacions, encara avui, no es veu massa 
adequat, oblidant la nostra pròpia història. 
Durant els dies el 19 i 20 de juliol de 1848, cinc dones varen convidar a través d’un 
diari local a participar en una convenció "per discutir la condició dels drets socials, 
civils i religiosos de les dones". Es varen reunir aproximadament 300 persones, 40 dels 
quals eren homes, a l’església metodista de Seneca Falls, un poble proper a Nova 
York, el seu objectiu era concret: redactar un manifest, que varen titular "La Declaració 
dels Sentiments". 
La seva redacció va adoptar la forma de la Declaració de la Independència (1776). La 
declaració té 12 decisions, 11 de les quals varen ser aprovades per unanimitat i la 
dotze que feina referència al vot de la dona, per una petita majoria. Aquest text es 
considera com el text fundacional del feminisme com a moviment social i va estar 
recolzat per dones i homes evangèlics, que veien que les lleis del seu país (EUA) 
basades en la Bíblia no eren justes i van lluitar fermament pels drets fonamentals de 
les persones.  
DECIDIM: 
Que totes aquelles lleis que entorpeixin la veritable i substancial felicitat de la dona, 
són contràries al gran precepte de la naturalesa i no tenen validesa, perquè aquest 
precepte té primacia sobre qualsevol altre. 
Que totes les lleis que impedeixen que la dona ocupi en la societat la posició que la 
seva consciència li dicti, o que la situí en una posició inferior a la de l'home, són 
contràries al gran precepte de la naturalesa i per tant no tenen ni força ni autoritat. 
Que la dona és igual a l'home, que així va ser establert pel Creador i que pel bé de la 
raça humana exigeix que sigui reconeguda com a tal. 
Que les dones d'aquest país han de ser instruïdes en les lleis vigents, que no han 
d'acceptar la seva degradació, manifestant-se satisfetes amb situació o amb la seva 
ignorància i afirmant que gaudeixen de tots els drets als quals aspiren. 
Que posat que l'home pretén ser superior intel·lectualment i admet que la dona ho és 
moralment, és preeminent deure seu animar-la al fet que parli i prediqui quan tingui 
oportunitat en totes les reunions religioses. 
Que la mateixa proporció de virtut, delicadesa i refinament en el comportament que 
s'exigeix a la dona en la societat, sigui exigit a l'home, i les mateixes infraccions siguin 
jutjades amb igual severitat, tant en l'home com en la dona. 
Que l'acusació de falta de delicadesa i modèstia de la qual sovint és acusada la dona 
quan es manifesta públicament, prové sense gens de gràcia dels mateixos que amb la 
seva presència l'animen a actuar en escenaris, concerts i festes circenses. 
Que la dona s'ha mantingut satisfeta durant massa temps dins d'uns límits determinats 
que uns costums corromputs i una tergiversada interpretació de les sagrades 
Escriptures han assenyalat per a ella, i que ja és hora que es mogui en el mitjà més 
ampli que el creador li ha assignat. 
Que és deure les dones d'aquest país assegurar-se el sagrat dret del vot. 
Que la igualtat dels drets humans és conseqüència del fet que tota la raça humana és 
idèntica quant a capacitat i responsabilitat. 
Que havent-li assignat el Creador a la dona les mateixes aptituds i el mateix sentit de 
responsabilitat que a l'home perquè els exerciti, a ella li corresponen el dret i el deure 

M. A 

http://www.bonallavor.es/ 

14-3  Unida de Terrassa de 10 a 12 
Jornada de formació i diàleg.  
15-3 Culte d’adoració a les 18h 
amb la participació d’en Lorenzo 
Gonzalez  
20-3  Rebost 
13,20,27 del 3 i 3-4 a les 20 Punt 

de Partida. Lloc: Sala d’actes 
1eebs 

Informació detallada al taulell 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

LA PREGUNTA DE L’ED 

FORMACIÓ  

MES DE març 
Busquem un home 
Pista 2: Era molt jove i 
pensava que no serviria 
Pista 1:  Déu el va cuidar 
per servir-lo i profetitzar durant el 
regnat de 3 reis. 

14-3 Jornada de formació i diàleg a partir 
de la conferència de la Danielle Strickland, 
“Junts som millors” 
Lloc: EB Unida de Terrassa, Av Béjar 299 

A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones. Ens 
sentim agraïts per la vostra col·laboració, recolzament i suport en 
oració, però necessitem mans, us necessitem els dijous i els divendres. 
Moltes gràcies! Propera distribució: 20-3 

PLAFÓ DE PREGÀRIA 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Segueixo en un racó del 
vestíbul i acullo i recullo  
les vostres necessitats de 
pregària. Posem en comú 
allò que volem posar a les mans del 
Senyor i que considerem importants per 
la comunitat i la nostra vida. 

Justicia, igualtat, equitat... 
Dll:Pr 22,23// Dm:Rm 14,13// 
Dc: Gl3,28// Dj: 2Col 3,11/   
Dv:Mc 10,44/Ds: Pr 22,1-6 

de promoure les causes justes amb mitjans també justs; i, especialment pel que fa a 
les grans causes de la moral i la religió, li correspon el dret a ensenyar, amb ell, als 
seus germans, tant en públic com en privat, per escrit i de viva veu, mitjançant tot 
l'instrument útil, i en tota assemblea que valgui la pena celebrar; i, sent aquesta una 
veritat derivada dels principis divinament implantats en la naturalesa humana, 
qualsevol hàbit o autoritat, moderna o amb venerable pretensió d'antiguitat, que 
s'oposi a ella, ha de ser considerada com una evident falsedat, contrària a la 
humanitat. 
Des d'aquí un petit record i reconeixement  aquelles dones i homes de fe genuïna, 
valents i valentes, amb una fe compromesa amb Jesús, que varen lluitar per un món 
més just.  

VISITA A CASTELLARNAU 

El diumenge 15-3 el nostre pastor 

participarà en el culte de l'Església 

germana de Castellarnau.  


