
   Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per el  la Rosa , a   Sebastiana, la Pilar An 
Pascual H, Maruja M, Lidia G, Nuria M i tots els germans i germanes  que estant passant el Covid-19. 
  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 i la responsabilitat de les persones.  
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. Pels concerts de La Coral. 
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 podem celebrar junts l'amor del 
Crist i les tecnologies i els tècnics que ens mantenen connectats. 
 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. Agrair al 
Senyor els 3 anys del ministeri del Nelson i la seva familia a la nostra comunitat.  
Per la Llar d’avis Josefina Mata i Betsan, l’Hospital Evangèlic i RIE.  
Per les persones que pateixen opressió, violència, discriminació i efectes climàtics. 
Que puguem ser llum, font d’esperança i la seva veu.  
Agrair el do de la vida i les possibilitats que ens dona per compartir l’amor Déu. 

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 presencial 

Dijous a les 18,15 
Senyores 

Bona Llavor HORARI de cultes  

6 de febrer//13 de febrer 
Diaca de torn: Manel P// Paco A 
Torn de porta:  Benjamí // Rubén 

Al·leluia:  a les 19,45 

L’Estel:   

Cada 2 divendres al matí 

 

ANIVERSARIS 

7 Anna P         

12 Albert M 

2n dimarts de cada mes a les 9 al 

zoom 

Francesc A: 609475704;  

Eva Ll 679124234; 

Myriam R: 676233434;  

David R: 607268842 ;  

Manel P: 615315239 

Pastor: Nelson Araujo 696317485 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

6-2-2022 

Número 1822  

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  

 »Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afei-

xugats, i jo us faré reposar.           Mateu 11:28  



Aquesta setmana la UMMBE promou a la Unió el dia del ministeri pastoral. La nostra església 
de Lacy històricament ha estat beneïda  amb pastors de llarga i prolífica trajectòria com Fran-
cisco Fernández, Juan Luis Rodrigo, Emanuel Buch o Fèlix González i altres, sense comptar tots 
aquells que de Madrid estant van anar a d’altres llocs a servir. Pastorats amb aquesta capaci-
tat de lideratge i durada aporten estabilitat i progrés a una església. Tot i així, no sempre és 
fàcil trobar aquest tipus de pastors ja que la tasca pastoral esgota a molts dels que l'exercei-
xen. 

Un article de Christianity Today de principis d’any ens alertava: “Els pastors no estan bé”. As-
senyalava que amb la pandèmia s'han disparat els casos de pastors que han considerat serio-
sament deixar el ministeri: la gestió de la pandèmia, l'esgotament emocional o la sobreexposi-
ció a les xarxes socials són alguns dels detonants que fa que un 38% dels pastors consultats 
als EUA hagi pensat seriosament a deixar el ministeri en els darrers mesos, nombre que puja 
fins al 51% en les denominacions tradicionals o històriques.  

Probablement això encaixa en els números d'altres professions que en aquest moment estan 
patint el temut burnout (síndrome de l'estrès laboral crònic). A Espanya no tenim dades del 
burnout pastoral però si sabem que entre un 50 i un 70% de les persones no està satisfeta 
amb els seus llocs de treball, que un 70% viu en els seus treballs una cultura del always on 
(sempre connectat) i que més d'un 40% està “cremat”, cosa que provoca baixes per ansietat, 
depressió o malalties  i al final una repercussió negativa a la feina que es desenvolupa i en la 
qualitat de vida de la persona. En plena pandèmia, professionals de la salut, agents de cossos 
de seguretat i altres col·lectius que hi han estat molt implicats també han patit aquest desgast 
extra. 

Com deia, no sabem els números del nostre país en quan a casos de burnout pastoral, però 
podem suposar que, com en altres sectors, aquests dos anys han hagut de passar factura. I en 
el cas del pastor i la pastora sempre hi ha una dificultat extra que s’ha de contemplar: com es 
pot cremar aquell a qui se li suposa la fe per dirigir espiritualment un col·lectiu com és l'esglé-
sia? Encara avui alguns escriptors fan un flac favor al ministeri pastoral divinitzant la seva figu-
ra, dibuixant éssers gairebé perfectes que, és clar, quan mostren signes de debilitat, perden 
part del seu halo immaculat. Persones especials que preguen tres hores al dia, que tenen 
famílies impol·lutes, que sempre somriuen i suporten amb estoïcisme qualsevol trasbals a la 
vida. Persones que ens agrada emmirallar-nos però que no ens agradaria ser.  

Hi ha dues coses a la meva vida que em fan una persona profundament feliç i plena de sentit: 
la meva família i la vocació, el privilegi de servir Déu com a pastor. És una cosa difícil d'expli-
car, però sents que no voldries ser a cap més altre lloc que allà on entens que Déu t'ha portat 
d'alguna manera. Però miro el ministeri i demano amb humilitat que Déu em doni la gràcia 
de no caure ni defallir, perquè ser pastor suposa caminar per una corda on cal fer veritables 
equilibrismes.  

Sabeu que resoldria aquests índexs tan alts de burnout pastoral? Intueixo que ajudaria saber 
que quan transitem per aquesta corda fluixa, podem confiar que la nostra comunitat de crei-
ents es convertirà en la nostra xarxa de seguretat. 

“Recordeu-vos dels vostres pastors” (He 13,7). Pregueu pels pastors. Pregueu per mi. 

Pastors a la corda fluixa 
Josep Bordera - Lacy -  
Madrid 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

ESTEM AL TEU COSTAT 

Tots  els diumenges  

                                        11h Escola Dominical  

                                          18h Culte de lloança 

Dijous Culte de pregària a les 20h per Zoom 

Mosaic: 2n i 4t  Diumenge a les 11,30h  per 

Zoom 

Convida als teus contactes. 

18-23 de febrer  Rebost 

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  

Aliances de Dèu amb el seu poble 
Dll: NOE Gn 6:18-22 Dm: ABRAHAM Gn 15:18-21  
Dc: ISAAC Gn 17:21-22 Dj: MOISES Gn 19:5-8  
Dv: JESUS Lluc 22:17-20 Dss: Lluc 6:46-49  

GRÀCIES 

Dedicar part del teu temps 
al servei dels altres, forma 
part de nostre compromís. Contacte amb 
l'Àngela o amb l’Anna P. Siguem llum a la 
nostra ciutat. De moment el suport queda 
ajornat 

Diumenge 13 de febrer a les 11h  “La casa 
sobre la roca” Nelson Araujo (Lc 6: 46-49) 
 
Resposta Gener: Mont Nebó (Abarim) 
CONCURS FEBRER 
Busquem un home 
Pista 1. Tenia un càrrec de funcionari 
romà 
 
Classificació: 
Familia Orengo 28 
Anna Poquet 18 
Xavier Nouvilas 10 
Andreu i Julia - 
 

ESCOLA DOMINICAL 

ACTIVITATS PREVISTES 

http://www.bonallavor.es/ 

Propera distribució  6-2-22 

SOL·LICITUD 

Us informem que els nostres germans 
Joan P i Gemma H que fa temps que es 
congreguen amb nosaltres han demanat 
formar part de la nostra comunitat per 
trasllat. 


