
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la Maria Cs, l’ 
Amadeu, Raquel R, Mª Antonia P, Benjamí P. 
 Per les persones  més grans.  
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat.  Fes una llista i prega per 
cada una d’elles. Per tots aquells (fills, nets, familiars..) que s’han distanciat del 
Senyor. Per les que han sofert una pèrdua. 
 Per la situació de crisi sanitària que està vivint el nostre país i tot el món. 
  Pels ministeris i serveis a la comunitat: Bona Llavor, Escola Dominical, Coral, 
Equip dels cultes, Mosaic, Evangelització, per les persones que ens visiten 
presencialment o per les xarxes. 
  Per la comunitat en aquest moments  de dificultat, per saber com gestionar 
aquesta crisi i  per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies que també 
estan vivint aquests temps de dificultat. Aquesta setmana prega per l'església de 
Bata. 
  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 haurem de superar cada dia. 
  Per les persones que treballen per cobrir les nostres necessitats.  
 Per la Llar d’avis de Vilafranca, l’Hospital Evangèlic i RIE. 
 Per les persones que pateixen, a Bata, opressió, discriminació i efectes climàtics. 
Que puguem ser llum i font d’esperança.  
 Agrair el do de la vida, les possibilitats que ens dona per compartir l’amor 
Déu, i els dons que ens ha donat el Senyor. 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

Diaques 

Caldera-Grup de pregària 

Corals 

Diumenge: Escola dominical 11 h 
Dijous: Culte de pregària a les 20h  

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 

Bona Llavor Cultes 

21 març /  28 març 
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R 
Torn de porta:  Segons disponibilitat 

Suport educatiu:  Dijous 2/4 de 6 

ANIVERSARIS    

21 Biel L   24 Núria M 

25 Angeles C 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

21-3-2021 

Número 1782 

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  

No t’irritis ni t’indignis, no t’exasperis, que només faries mal 

Salm 37: 8 



ESTEM AL TEU COSTAT 

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  

Dona, pilar de el temple, columna 
llaurada (Part 1) Isabel Pavon 

La igualtat entre les persones no necessita ser justificada, és el desig de el Senyor. 

Reflexions després de llegir el salm 144 

De principi a fi, que bonic és aquest salm de David. La seva confiança està posada en el Senyor i li 
dona tota la glòria. La seva boca no cessa de reconèixer el bo que Déu fa amb el seu poble. Aquest 
salm ho recitem dones i homes al mateix nivell. Tots som iguals per a Déu. 
Entre alguns d'aquests versos (7-8 i repetit en l'11), apareix una de les pors de David. Nosaltres 
compartim els seus mateixos temors. Coneixem el mal que poden fer les mentides. Tenim cons-
ciència que hi ha gent que tergiversa els textos i les lleis com volen, que prediquen invents, sobre-
tot quan persones que creiem conèixer bé se'ns tornen estranys, fan mal i menystenen les dones. 
David demana, demanem:  
 

allibera’m de les mans dels estrangers, 
que parlen de déus que no són res 

i alcen la dreta jurant falsament. 

Una mica més endavant, en el verset 12, llegim el convenciment David, el nostre també: 
 

Que els nostres fills s’assemblin a plançons 

que s’han fet grans amb vigor jove, 
i les nostres filles, a pilastres ben tallades, 
a pilastres d’un palau. 

Quant reconeixement li concedeix a les dones. Tot i les circumstàncies d'aquell temps i els en-
renous que causen alguns en el nostre. Tot i el patriarcat recalcitrant de llavors i de què encara vol 
romandre imposant-se, tant en la societat com en les esglésies, més en les esglésies. Que bonic és 
aquest salm, aquests versets i amb la  cura que es van escriure, es van llegir i van cantar. Realça els 
fills com plantes d'un jardí, com flors boniques i regalen el seu aroma. En aquest cas les dones res-
saltem com les columnes llaurades amb especial cura que sostenen l'edifici. Sembla que s'han in-
vertit els rols que des de temps ancestrals ens tenen assignats. No és difícil dur a terme tal reco-
neixement. 

Aquest bell anunci dut a terme per un rei, un dels cors favorits del Senyor, és detestable per als 
que al llarg del temps gaudeixen maltractant-nos. Aquests que cínicament ens saluden amb el 
somriure forçat i que a la més mínima expressió d'igualtat es transformen en feres disposades a 
destrossar-nos. Aquells que es desfan exaltant a Déu i que li agraeixen tot el que existeix menys 
que la dona tingui dons i els desenvolupi, perquè la veuen com a un ésser incomplet que no dispo-
sa de ciutadania en la seva pròpia confessió de fe; que per ser diumenge, i només per això, ens 
desitgen irònicament tota mena de benediccions sense que cap d'elles surti dels seus cors. Em 
refereixo als que es reconeixen com a éssers suprems que observen amb lupa el nostre comporta-
ment, que examinen el nostre vestir. 

 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

http://www.bonallavor.es/ 

 

OFRENA 

LA PREGUNTA DE L’ED 

CONCURS MARÇ: 
Busquem una dona 
Pista 1. Apareix a un dels 
llibres de Reis. Era una noia 
soltera. 
Pista 2. Tenia una missió especial 
Pista 3. Va tenir cura d’un personatge 
important. 
Pista 4. Aquest personatge tenia molt fred. 

Responsabilitat, compromís, 
privilegi, adoració... Les teves 
aportacions són necessàries 
pel manteniment de la 
comunitat.  

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930 

L’hora és aprop 
Dll Mt 26: 1-5;       Dm Mt 26: 14-16;     Dc Mt 26: 17-19;    
Dj Mt 26: 20-25;     Dv Mt 26: 26-30;        Dss Mt 26: 31-35. 

GRÀCIES 

28-3 Mosaic a les 11:30h per zoom i Face-
book live 
   Culte d’adoració a les 18h, presencial i per 
youtube 

4-4 Culte d’adoració a les 11 del matí 

 9-4 Rebost 

   Cada dimecres a les 20h Culte de pregària  

Ha estat un any estrany, complicat , però 
malgrat això com església n’ha de quedar 
constància. 
Per aquest motiu responsables de departament 
prepareu els informes i envie-los a l’adreça elec-

trònica de l’Església o del fulletó o entregar en 
mà a la Myriam.  Abans del 31-3-21  

INFORMES 

Malgrat està en temps de COVID, segur que 
pots donar part del teu temps pel servei. 
Posa’t en contacte amb la responsable de 
Bona llavor diaconia i comenta on et sem-
bla que pots servir  

CRIDES AL VOLUNTARIAT 

SOLIDARITAT BATA 

MALALTS 

L'esglesia baptista de Bata esta donant res-
posta a les persones que necessiten ajuda 
despés de les explosions de diumenge pas-
sat. Demanem que els tinguem presents en 
les nostres pregàries en aquests tràgics mo-
ments. La UEBE ha obert un compte per si 
volem ajudar economicament aquesta po-
blació UEBE EMERGENCIAS: ES27 2100 
3456 1822 0015 0062  

L’Amadeu G segueix a l’hospital i continua 

evolucionant bé. En Benjamí Planes està a 

l’hospital en estat delicat. Continuem pregant 

per la seva recuperació i donant gràcies a 

Déu per la seva evolució. 

REVISTA EL ECO 

El nou número de la revista trimestral EL ECO 

BAUTISTA ja està disponible a: 

https://uebe.org/el_eco_bautista/ 


