
   Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la Raquel R i  el Pere A. 
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 la situació 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. Donem gràcies per les 
persones que donen el seu temps i les seves capacitats per servir al Senyor  
Per la comunitat en aquest moments de dificultat, per saber com gestionar el 
retorn i per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies que també estan 
vivint aquests nous temps. Agraïm al Senyor que de mica en mica ens podem anar 
retrobant per celebrar junts l'amor del Crist  
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 se’ns 
presenten com comunitat. 
Per la Convenció de la UEBE   
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.  
Agrair el do de la vida, les possibilitats que ens dona per compartir l’amor Déu, i 

Motius de Pregària 

Diaques 
Caldera-Grup de pregària 

Corals 

15 minuts abans del culte/ Secretaria 

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

Dijous a les 18,15 
Senyores 

Francesc A: 609475704;  

Eva Ll 679124234; 

Myriam R: 676233434;  

David R: 607268842 ;  

Manel P: 615315239 

Bona Llavor HORARI de cultes  

17 d’octubre/ 24 d’octubre 
Diaca de torn: Eva LL// Manel P 
Torn de porta:  Rubén R//Benjamí G 

Al·.leluia:  a les 19,45 

L’Estel:   

Cada 2 divendres al matí 
 

ANIVERSARIS 

 

2n dimarts de cada mes a les 

9 zoom 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

17-10-2021 

Número 1806 

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  

 I no tingueu por dels qui maten el cos però no po-

den matar l'ànima; temeu més aviat el qui pot fer 

que l'ànima i el cos es consumeixin a l'infern.          

Mateu 10:28 



Però aquesta incapacitat per sortir del nostre microcosmos, afavoreix el desenvolupament 
personal? La postura còmoda de mantenir-nos en allò que coneixem, la negació d'altres 
realitats, la crítica vers la diferència... facilita el creixement? No s'identifica millor l'espiri-
tualitat amb la llibertat i en viure de manera més oberta la realitat que ens envolta? No 
tindria pas raó l'apòstol Pau quan aconsellava: «Examineu-ho tot i quedeu-vos amb el 
que és bo» ?(1 Te. 5,21). Sortir de la zona de confort ens permet avançar per la zona de 
desenvolupament, creixement i maduració. 

Una de les coses necessàries per a aquest progressar és no confondre les nostres opi-
nions, punts de vista, criteris... amb la veritat. Tenim tendència a absolutitzar les nostres 
creences (especialment les religioses), fet que comporta lliscar pel dogmatisme excloent. 
La nostra pròpia biografia, els conceptes interioritzats al llarg de el temps, els prejudicis, 
dificulten l'obertura a d’altres paradigmes. 

Sí, com expressa la filòsofa Simone Weil en els seus quaderns personals: «Déu desborda 
tot el que podem imaginar o comprendre», no podem pas pretendre que la nostra limita-
da i condicionada parcel·la de coneixement pugui abastar el Misteri d'amor o el fons de 
la realitat que ens transcendeix. No és possible pensar en Déu, en el món i en l'ésser 
humà des d'un sol model. Són les necessitats d'afirmació pròpia i de seguretat les que ens 
condueixen a identificar les nostres conviccions amb la veritat absoluta. 

Pensar que tan sols allò que un creu és cert i que els altres estan en l'error, es converteix 
en un seriós obstacle per avançar en la recerca de la veritat; ja que, aquesta manera in-
fantil i narcisista d'interactuar amb diferents apreciacions, impedeix examinar altres reali-
tats, que descartem al considerar-les heterodoxes. El qui d’aquesta manera actua, es tro-
ba mancat de motivació i d'interès per iniciar noves indagacions que podrien ampliar-li el 
seu univers conceptual i comprensiu. 

En un treball recent, l’autoritzada veu de Xavier Melloni, davant de les qüestions religio-
ses, assenyala que un dels primers graons del camí espiritual és aprendre a transitar del 
tancament i el reduccionisme a l'obertura de la ment, la qual cosa ens pot permetre iden-
tificar visions complementàries a les pròpies. 

Aquesta mirada àmplia i generosa ens ha de permetre també descobrir la sacralitat de 
les coses. « Mireu els ocells del cel: no sembren, ni seguen, ni recullen en graners [...] 
 Fixeu-vos com creixen les flors del camp: no treballen ni filen,  però us asseguro que ni 
Salomó, amb tota la seva magnificència, no anava vestit com cap d'elles.» (Mt 6, 26; 29). 

Són mirades que podem extrapolar més enllà de la realitat material que ens permet iden-
tificar l'element de profunditat de la realitat i ampliar, d'aquesta manera, la zona de con-
fort que ens limita. I és que el progrés en la vida espiritual requereix viure en un estat de 
consciència obert al Misteri que «desborda tot el que podem imaginar o comprendre». 

QUAN LA COMODITAT ESDEVÉ UNA 

PRESÓ (II) 

Jaume Triginé 13-08-2021 

Lupa protestante 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

http://www.bonallavor.es/ 

ESTEM AL TEU COSTAT 

Tots els dijous :T robada de pregària a les 20h  
presencial i zoom. Senyores a les 18,15 
presencial 
Tots els Diumenge:  
11h ED presencial i youTube                                      
18h Culte d’adoració, presencial i        
 17-10 Mosaic Teens Trobada a les 18h          
22-10 Rebost 
24-10 Mosaic 11,30 

Convida als teus contactes. 
22-24 del 10 69a Convenció UEBE semi 
presencial 
26 i 27 del 11 GLS Terrassa 

OFRENA 

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  

Responsabilitat, 
compromís, privilegi, 
adoració... Les teves 
aportacions són necessàries pel 
manteniment de la comunitat.  
ES 84 0081 0384 2400 0119 7930 

El Regne de Déu       Dll: Mt 4: 17          Dm: Mt 5: 3-10            
Dc Mt 5: 19-20        Dj: Mt 6: 31-34      Dv: Mt 7: 21-23        Dss: Mt 16: 18-19 

GRÀCIES 

Dedicar part del teu temps 
al servei dels altres, forma 
part de nostre compromís. 
Posa’t en contacte amb la responsable 
de Bona Llavor Diaconia i comenta on 
et sembla que pots servir. Siguem llum 
a la nostra ciutat. 

CRIDES AL VOLUNTARIAT 

CONCURS DE FOTOGRAFIA 

Modalitat menors de 18 anys: Els 
animals de la creació. 
Modalitat Adults “la Natura” 
Més info. M Antònia 

Propera distribució 22-10-21 

EL ECO BAUTISTA 

En Valentin Cueva ha realitzat un recull de la 
història baptista des de 1893 fins 2022. 
interessant conèixer la nostra història i recordar 
moltes de les coses viscudes en el món baptista. 
Si esteu interessats en adquirir un exemplar 
podem fer la comanda al pastor Nelson  

ESCOLA DOMINICAL 

Diumenge 24-10-21 Paràbola “El gra de 
mostassa” Mc 4,30-32 
Concurs octubre: Busquem tres homes: 
Pista1: Eren 3 germans, el pare era molt fidel a 
Déu i obeïa en tot. 
Pista 2: Déu li va dir al pare dels nois que fes una 
cosa enorme i important i ell ho va fer. 

Pista 3. Els tres nois amb les seves mullers 
obeïen i seguien també al seu pare. 


