
   Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per el Pere A, la Rosa , la                  
            Sebastiana, la Pilar A, la Maruja, la Nuria M i tots els germans i germanes  que estant 
passant  la 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. 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, (que està passant per uns moments delicats) i 
Betsan, l’Hospital Evangèlic i RIE i els seus responsables 
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 zoom 

Dijous a les 18,15 
Senyores 

Bona Llavor HORARI de cultes  

13-2-22/20-2-22 
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 

14 Max C A, Angela Rb; 15 Manel P C;  

16  Pilar A; 19 Andreu E M 

2n dimarts de cada mes a les 9 al 

zoom 

Francesc A: 609475704;  

Eva Ll 679124234; 

Myriam R: 676233434;  

Manel P: 615315239 

Carles R: 

Pastor: Nelson Araujo 696317485 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

13-2-2022 

Número 1823 

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  

[…] amb tota humilitat i dolcesa, amb paciència, suportant-

vos amb amor els uns als altres,                         Efesis 4: 2 



Diu l'apòstol Pau a Filipencs 2:2 “Ompliu-me de goig, sent d’un mateix sentir, conservant 
el mateix amor, units en esperit i dedicats a un mateix propòsit” . L'apòstol Pau utilitza aquí 
quatre conceptes, quatre idees gairebé sinònimes. Pau parla d'un mateix sentir, d’un ma-
teix amor, units en esperit -no pas en l'Esperit Sant- i un mateix propòsit. Cal preguntar-se 
perquè Pau parla tant d'unitat i de tenir un projecte comú. En moltes de les seves cartes 
podem trobar l'exhortació, el repte i la crida de Pau a estar units, a conservar la unitat, i 
mantenir la unitat sobre un mateix sentir. Per què Pau hi insisteix tant? Crec que gràcies a 
la reconstrucció històrica de les esglésies del segle primer podem respondre aquesta pre-
gunta: el cristianisme de la primera i segona generació -en aquest cas cal comentar que 
Pau és un dels representants de la segona generació de creients que no havien conegut en 
persona Jesús- era un moviment heterogeni on cada església local s'organitzava de forma 
completament independent i diferent, de manera que cada comunitat adorava, partia el 
pa, evangelitzava i tenia unes pràctiques i un desenvolupament comunitari molt diferents 
entre si. Això passava perquè la realitat sociològica que ells vivien no era la mateixa que 
vivim avui dia. Actualment i, gràcies a Déu, fem servir la potent eina de la comunicació, 
que funciona a tota velocitat. Al segle I podria passar un any o dos perquè una persona 
d'una altra Església vingués a casa nostra i compartís la forma com avançava l'Evangeli en 
la seva comunitat i en la seva realitat social. Aleshores Pau s’adona què aquest aïllament 
entre cometes, aquesta heterogeneïtat, aquest desenvolupament paral·lel de la pràctica de 
l'organització de cada església podria ser una debilitat enorme. Pau pren consciència que 
la debilitat de l'Església no rau que cada comunitat estigués formada per un grup reduït de 
creients. De fet, les esglésies locals a les que Pau escriu eren grups petits formats per dues 
o tres famílies. No eren pas més grans que qualsevol comunitat que es reunís a casa seva 
avui dia. Aleshores, la veritable feblesa de l'església consistia en que cadascú desenvolu-
pava el seu propòsit deixant de banda l'altre, deixant de banda l'experiència de l'altre i 
deixant de banda la realitat de l'altre. Podem afirmar aleshores que, segons l'experiència 
de Pau i allò que trobem a les seves cartes, la veritable debilitat de l'església radica en que 
cadascú vagi pel seu propi camí, fent la guerra pel seu cantó i malgastant el seu temps en 
un projecte particular. És per això que Pau ens repta a tenir un mateix objectiu, perquè 
quan els éssers humans, febles per naturalesa, ens unim per dur a terme un propòsit tots 
junts, els resultats són extraordinaris: un exemple d'això, encara que negatiu, és la torre de 
Babel que va ser la prova evident de com l’ésser humà quan s’uneix pot fer coses merave-
lloses. També l'altre dia al sermó dominical subratllava aquesta idea a partir d'un text de 
Lluc 5 sobre la pesca miraculosa, on Pere havia fet una pesca tan gran que va necessitar 
l'ajuda d'una segona barca i va haver de cridar a companys d'una altra barca perquè vin-
guessin a ajudar-lo a treure tants peixos de l'aigua. De la mateixa manera ens necessitem 
els uns als altres, necessitem col·laborar, compartir, conviure amb altres barques, amb 
altres creients, amb cristians i cristianes d'altres esglésies. El ministeri dels devocionals és 
un bon exemple de quan el poble de Déu està unit és imparable, també el curs de foto-
grafia que vam fer l’any passat i la campanya de recollida de productes d’higiene. Tot 
això ens fa evident de com el fet d´unir-nos amb un mateix propòsit fa que els resultats 
siguin sorprenents així que prego Déu perquè ell ens segueixi inspirant en més iniciatives 
d´unitat i de fraternitat en més iniciatives en les quals, nosaltres com a creients, seguim 
treballant tots junts per un mateix propòsit. 

Un mateix propòsit  Nelson Araujo 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

ESTEM AL TEU COSTAT 

Tots  els diumenges  Presencial i YouTube                             
                                         11h Escola Dominical  
                                          18h Culte de lloança 
Dijous Culte de pregària a les 20h per Zoom  
“10 claves para enterder el A T” 
Mosaic: 2n i 4t  Diumenge a les 11,30h  per 
Zoom 

Convida als teus contactes. 
18-2; 4-3-; 18-3 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  

Jesús i els pobres 
Dll: Mateu 5: 3   Dm: Mateu 19: 16-22  Dc: Lc 1: 51-53 
Dj: Lc 4: 16-19  Dv: Lc 6: 20-23  Dss: Lc 7: 41-42 

GRÀCIES 

Dedicar part del teu temps al 
servei dels altres, forma part 
de nostre compromís. Con-
tacte amb l'Àngela o amb l’Anna P. Siguem 
llum a la nostra ciutat.  

Diumenge 20 –2: Els 2 deutors Lluc  7, 41-42 
amb  M. Antònia Puig 
Concurs de Febrer : Busquem un home  

Pista 2. Els jueus li van portar un servent 
de Jesús perquè els jutgés 
Pista 1. Tenia un càrrec de funcionari 
romà 

ESCOLA DOMINICAL 

ACTIVITATS PREVISTES 

http://www.bonallavor.es/ 

Propera distribució  18-2-22 

70a CONVENCIÓ 

28 i 29-8-22 Hotel Auditorium Ma-
drid. Enguany serà oberta a tothom 
per celebrar el centeneri de la UEBE 
inscripcions www.uebe.org  

El diumenge 20 a les 11,30 l’església de la 
Bona Nova presentaran el seu nou pastor Gel-
son Nogueira i la seva esposa Claudia Matos Si algú está interesat en fer un discipulat, que es 

posi en contacte amb el pastor Nelson Araujo. 

Tel. 696317485 

DISCIPULAT 


