
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per l’Amadeu, la Raquel R 
i Dorcas O. 
 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, pel grup d’adolescents i joves; 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.  
  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 Josefina Mata i Betsan, l’Hospital Evangèlic i RIE. 
 Per les persones que pateixen opressió, discriminació i efectes climàtics. Que 
puguem ser llum i font d’esperança. Per Colombia, Israel i Palestina 
 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 

30 maig /  6  juny 
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R 
Torn de porta:  Segons disponibilitat 

Suport educatiu:  Dijous 2/4 de 6 

ANIVERSARIS    

 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

30-5-2021 

Número 1792 

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  

Confia al Senyor les teves tasques i es realitzaran 

els teus projectes. 

Proverbis 16:3 



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  

Getsemaní (1) 
Josep Borràs Atienza a 

Lupaprotestante 3-11-2020 

Jesús i els seus deixebles havien acabat de sopar a l'estança alta. La celebració de la Pasqua 
jueva havia estat una reunió tensa. Jesús els havia anunciat la traïció d'un dels seus deixebles 
sense voler desvetllar el seu nom. En acabar de sopar van sortir a la muntanya de les Oliveres, 
un petit turó als afores de Jerusalem. Durant el trajecte Jesús va advertir als seus deixebles que 
tots i cada un d'ells l’abandonarien aquella nit pels molts perills que s'apropaven. Pere, el més 
impetuós i atrevit de tots, assegura a Jesús la seva més total fidelitat, però aquest, coneixedor 
de la naturalesa íntima de cada un d'ells, l'adverteix de la seva imminent traïció: li negarà fins 
a tres vegades. 

Jesús té por. Jesús i els seus deixebles arriben a Getsemaní, un hort situat als vessants de la 
muntanya de les Oliveres. Coneixedor tot el que passarà properament, Jesús desitja estar en 
solitud amb el seu Pare, i es dirigeix cap a la muntanya, lloc habitual de trobada amb Déu. 
Però, tot i aquest desig d'intimitat, Jesús s’endu amb ell Pere, Jaume i Joan perquè volia que 
compartissin amb ell aquests moments de pregària i comunió amb el Pare. Un detall: aquests 
tres homes que Jesús se’n porta amb ell en el moment més delicat de la seva vida seran els 
tres futurs líders de l'església a Jerusalem. Perquè volia que precisament fossin ells tres? Què 
volia que experimentessin? El que sí que ja sabem ara és el que estava experimentant Jesús a 
aquestes hores de la nit. Diu el v. 33 que "va començar a sentir tristor i a angoixar-se". La BCI 
tradueix el verset així: "Comença a sentir temor i un buit angoixós". NVI diu: "va començar a 
sentir temor i tristesa". LP: "va començar a sentir-se atemorit i angoixat". La Bíblia de l'Pelegrí: 
"va començar a sentir estupor i angoixa". Jesús no amaga els seus sentiments i emocions da-
vant els seus deixebles, sinó que els hi confessa el seu estat anímic: "La meva ànima està molt 
trista, fins a la mort". BCI, tradueix: "Sento a l'ànima tristor de mort". NVI: "És tal l'angoixa que 
m'envaeix que em sento morir". LP: "M’està envaint una tristesa de mort". El Pelegrí: "Sento una 
tristesa mortal". Els cristians sempre hem defensat no només la divinitat de Jesús sinó també la 
seva perfecta humanitat. I si creiem en la total humanitat de Jesucrist hem d'acceptar que ell 
estava molt espantat a Getsemaní. La por que sentia davant la tortura que se li acostava l'an-
goixava i li generava una tristesa que li feia sentir-se com mort. Probablement durant la seva 
vida havia sentit parlar del càstig romà de la crucifixió. És probable, fins i tot, que hagués vist 
pels camins d'Israel algun ajusticiat per aquest mètode. Sabria també de la crueltat amb què 
els soldats romans tractaven a les seves víctimes. Sabria del dolor físic que era a punt de patir. 
Però també sabia que el pes del pecat del món era a punt de carregar-se’l a sobre de les seves 
espatlles. Si alguna vegada ens hem implicat profundament en el sofriment d'alguna persona 
haurem arribat a la conclusió que és impossible per a nosaltres portar més dolor que el propi 
nostre. Més d’hora o més tard prenem una mínima distància que ens permeti salvar la nostra 
pròpia salut física i emocional. A Jesús no li serà permés de prendre aquesta distància. Tot el 
pes i el mal del món seria dipositat al damunt de la seva persona. I això probablement l’ate-
rria més que el càstig pròpiament físic. 

Als tres deixebles que ha seleccionat per compartir amb ell aquests moments els demana que 
es quedin vetllant mentre ell s'interna uns passos més entre les oliveres per tenir la intimitat que 
busca amb el Pare. Quan un vetlla està atent al que passa a la persona objecte de tal vetlla, 
comparteix una mica del sofriment d'aquesta persona. Això és el que Jesús demana a Pere, 
Jaume i Joan: companyia, compartir els seus sentiments, la seva por, la seva agonia. LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

http://www.bonallavor.es/ 

 

OFRENA 

LA PREGUNTA DE L’ED 

RESPOSTA MAIG  
Cleofas i el seu company camí 
d’Emaus (Lluc 24: 13-5 i Joan 
19:25) 
 
CONCURS JUNY  
Busquem un home 
Pista 1. El Senyor el va escollir des de molt 
jove. 
 

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

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930 

Dll Pr 10:1;                 Dm  Pr 10:7;            Dc Pr 10: 11-12;    

Dj Pr 10:19-20;            Dv  Pr 10: 29-30;         Dss Pr 10: 31-32 

GRÀCIES 

6-6 Escola dominical 11:30 per zoom 

     Cada dimecres a les 20h Culte de 

Pregària per ZOOM 

Tots el diumenges a les 18h Culte 

d’adoració , presencial i per youtube 

   Cada dimecres a les 20h Culte de 
pregària  

    HORARI D’ESTIU a partir del 20 de 
juny culte presencial a les 11h  

Convida als teus contactes. 

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

CRIDES AL VOLUNTARIAT 

FORMACIÓ 

5 o 12 de juny de 10 a 12h  2 conferencies 
amb Michael Todd i Aja Brown ens repta-
ran a com mantenir la nostra vida en equi-
libri tot fent equip i com implementar els 
recursos i avançar per la igualtat,  tot capa-
citant a cada una de les persones que ens 
envolta. 
Lloc: UNIDA TERRASSA, Avgda. de Bèjar, 
299 - Terrassa 
Inscripcions:  

606.03.04.67 

miriam66chimeno@gmail.com 

mailto:miriam66chimeno@gmail.com

