
   Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per el Pere A, la Rosa , la   Dadci  , la                        
 Sebastiana, la Pilar A, la Maruja, la Nuria M. i tots els que de mica en mica es van recuperant. 
  Per les persones més grans.  
Per cada una de les famílies de la nostra comunitat. Fes una llista i prega per elles. Per tots 
aquells que s’han distanciat del Senyor. (fills, nets, familiars, amics..)  
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.  
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. 
per la pau Que puguem ser llum, font d’esperança i la seva veu. Per la pau  
Agrair el do de la vida i les possibilitats que ens dona per compartir l’amor Déu. 
que ens ha donat el Senyor.  

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  

20-2-22/27-2-22 
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 

22 Lois G P; Gregori P S;  

26 Joan O C O 

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! 

20-2-2022 

Número 1824 

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  

 tal com Déu també us va perdonar per mitjà del Crist.  

Ef 4,32 

Sigueu amables els uns amb els altres,  

comprensius, perdonant-vos mútuament,  



Estructura de maldat i teologia política (I)                          Jaume Triginé 

Lupa protestante, 12-1-2022 

El pecat, juntament amb la seva dimensió personal, es manifesta també a 
l'atmosfera o ambient que ens envolta i inclou; entenent ambdós matisos com 
aquells sistemes o estructures polítiques, socials, culturals, econòmiques, eclesial 
en què, en diversos graus, ens trobem integrats i que, d'alguna manera, ens 
constitueixen. D'això s'infereix que aquest marc relacional no és pas neutral; sinó 
farcit d'ideologies, valors, maneres d'entendre l'existència i, potser el pecat. 
L'èmfasi en la responsabilitat individual ha difuminat la realitat del pecat 
estructural; dificultant la comprensió de com el mal aprofita les escletxes de les 
estructures i s'hi enquista, «segregant justificacions -en paraules del teòleg José 
Ignacio González Faus- per no ser reconegut» en camuflar-se amb valors 
acceptats en determinats segments socials. 
La Psicologia Social posa en evidència que, entre les persones, en el context dels 
grups dels què hi forma part, es crea una xarxa de relacions, afectes, filies i fòbies, 
complicitats… que influeixen en els comportaments individuals. Formen part de les 
«circumstàncies», a les quals apel·lava José Ortega i Gasset, susceptibles de 
convertir-nos tant en víctimes com en botxins o en totes dues coses alhora. 
En aquest hàbitat es troba la gènesi del pecat estructural. José Ignacio González 
Faus, en una feina recent, escriu: «La convivència humana és sempre un fet actiu i 
passiu alhora. Els homes enceten la convivència, però també van sent poc a poc 
marcats i condicionats per ella. Parlar del pecat estructural vol dir que el mal 
també es farà present en aquesta circularitat». 
És a les estructures economico-laborals on es van forjant condicions d'explotació 
de col·lectius diversos: temporers, dones, immigrants, etc… És a través de la 
precarietat laboral o de l'economia submergida que van creixent les desigualtats 
socials. L’escletxa entre rics i pobres és cada vegada més gran i no s’entrelluca la 
reconducció. 
És en el sistema polític -tot i reconèixer el valor de la democràcia sobre els models 
dictatorials-, on es generen les lleis que poden arribar a situar moltes persones a 
la marginalitat. Potser ratllant allò utòpic és interessant el pensament de la filòsofa 
nord-americana Martha Nussbaum, Premi Príncep d'Astúries en Ciències Socials, 
que atorga una especial consideració a la compassió i a l'amor en l'ètica pública 
com a contrapunt necessari a les legislacions influïdes pels lobbies de poder . 
Són xarxes mafioses perfectament organitzades, movent quantitats enormes de 
diners, les que abandonen a la seva sort les pasteres que es desplacen per la 
Mediterrània i altres mars, a milers de persones atiades per la necessitat. Són 
aquestes estructures de maldat les que trafiquen amb dones enganyades que 
acabaran en la prostitució. Les que mouen mercats armamentistes. 
A la llum de les xifres que ens sorprenen i de la seva extensió a tots els estaments 
socioculturals, potser haurem de considerar també la violència de gènere com un 
mal estructural, encara que no disposi d'una organització explicita i s'alimenti dels 
sentiments i les emocions tòxiques dels seus actors i de l'atmosfera a què fèiem 
referència al principi. 
 

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. 
4-3-; 18-3 Rebost 
7 al 13 de Març  Setmana especial: 
Esglésies pregant per esglésies 

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  

Els pecats i el perdó 
Dll 1Jn1,7; Dm 1 Pe 2,21-24; Dc Mt 26,26-28; Dj Mt 1,21; 
Dv Lc 12,13-15; Dss 12,16-21 

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.  

Diumenge 27-2 El ric insensat Lc 12,13-21 
Mes de Febrer  

Busquem un home  
Pista 3.  Li van exposar les seves raons, 
majoritàriament religioses, contra els 
seguidors de Jesús. 
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  4-3-22 

Properament el nostre pastor iniciarà unes 
sessions de discipulat que tindrà una dura-
da de 10 setmanes. No hi ha franges d’e-
dat i en principi es proposa fer-ho el dime-
cres a les 19 a través de la plataforma  
Zoom. Interessats posar-vos en contacte 
amb el pastor Nelson  Araujo Tlf 
696317485 

70a CONVENCIÓ 

28 i 29-8-22 Hotel Auditori-
um Madrid. Enguany serà 
oberta a tothom per celebrar 
el centenari de la UEBE ins-
cripcions www.uebe.org  

 


