
   Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per en Pere A, la Rosa , la    Sebastiana, la 
Pilar A, la Maruja, la Nuria M, l’ Andreu E M. 
  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. Reunió 
del dia 25 
 Per la comunitat, agraïts per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies 
que també estan vivint aquests nous temps. Preguem pels germans d'Ucraïna. 
Agraïm al Senyor que podem celebrar junts l'amor del Crist i les tecnologies i els tècnics que 
ens mantenen connectats, però l'escalf dels germans i germanes no té preu. 
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 les Llars d’avis Josefina Mata, i Betsan, l’Hospital Evangèlic i RIE i els seus 
responsables 
Per les persones que pateixen, opressió, violència, discriminació i efectes climàtics, 
per Ucraïna. 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  

20-3-22//27-3-22 
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 

21 Biel L A / 24 Nuria M S 

25 Angeles  C S 

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! 

20-3-2022 

Número 1828 

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  

 La fe ve, doncs, de sentir la predicació, i la predi-
cació és l'anunci de la paraula de Crist.  

 Romans 10:17 



DIUMENGE 27– 3-22 CANVI D’HORA 

Opinió d'Olvaldo Mottesi, catedràtic de teologia a Lupaprotestante, 7-3-2022  

 

Aquest text va ser publicat per l'1 de març de 2022, Dia Internacional del No a tota 

Discriminació (ONU) a Red Cristiana Radical 

Vivim envoltats i impactats per la mort. Des de fa dos anys, una pandèmia global ens 

roba la llibertat i les vides precioses de moltes persones estimades; familiars i amistats, 

camarades i col·legues. Des de fa set dies, la televisió ens envaeix amb la tragèdia de 

destrucció i patiment d'un conflicte a l'est d'Europa, que ens sacseja amb tota la bogeria 

de la guerra. Sí, la bogeria sinistra i primitiva, animalitzant de la guerra. No trobo cap 

altra expressió per adjectivar-la. 

Erich “Bubi” Hartmann, pilot alemany d’avions de guerra, considerat el més important 

en la seva especialitat en tota la història de l'aviació militar, va fer caure centenars d'a-

vions enemics i mai va ser abatut. “El Diable Negre”, com el van anomenar els seus 

enemics soviètics, un “superheroi” de la segona guerra mundial, un condecorat campió 

entre guerrers, va dir als seus anys madurs: “La guerra és un lloc on joves que no es 

coneixen i no s’odien es maten entre si, per la decisió de vells que es coneixen i s'odien, 

però no es maten…”. 

Eduardo Galeano, escriptor contestatari uruguaià, autor de “Las venas abiertas de 

America Latina”, un manifest il·luminador de la literatura profètica, ens recordava que 

els cinc països membres permanents i amb poder de veto al Comitè de Seguretat de les 

Nacions Unides són Xina, Estats Units d'Amèrica, França, el Regne Unit i la Federació 

Russa. Aquests són els que realment governen el planeta, són també els cinc fabricants 

més importants d'armes de guerra al món. Un fet impressionant, que ens explica d'una 

vegada i sense colors ideològics de cap mena, la realitat que genera aquesta i totes les 

bogeries que anomenem guerres. 

Martin Luther King Jr., cristià pacifista nord-americà, pastor i Premi Nobel de la Pau, 

assassinat en començar a declarar-se en contra de la guerra del Vietnam, va dir en 

aquella conjuntura històrica: 

“Això de caminar cremant éssers humans amb napalm, d'omplir de vídues i orfes les 

llars de la nostra nació, d'injectar la verinosa droga de l'odi a les venes de gent normal-

ment humanitària, de tornar a casa des de sinistres i sagnants camps de batalla a ho-

mes i dones físicament desfetes i psíquicament trastornades, és una cosa que no es pot 

conciliar amb la saviesa, la justícia i l'amor. Un pais que any rere any dedica més di-

ners en defensa militar que no pas en programes de seguretat, educació i millora soci-

al, és un pais que s’acosta vertiginosament a la seva ruïna espiritual… Els éssers hu-

mans deixaran de portar armes quan aprenguin a carregar la Creu.” 

LA NOSTRA RESPOSTA DAVANT LA GUERRA (I)        

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. 
8-4; 22-4 Rebost 
25-3 Jornada de coordinació ministeris a 
les 20h presencial. 

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  

Dll: Lc 11:9-13 Dm: Lc 12:11-12 Dc: Jn 14:25-26 
Dj: Jn 20:19-23 Dv Fets 1:6-8  
Dss: Lc 18:1-8 La vídua insistent 

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 27-3  La vídua insistent amb en 
Benjamí Gonzalez 

Mes de març busquem una planta 
Pista 3 La germana i al mateix temps rival 
de la mare li va demanar, creient que 
tenien funcions màgiques de fertilitat. 
Pista 2 Les va donar a la seva mare 
Pista 1. Un noi la va trobar quan va anar a 
la sega 

ESCOLA DOMINICAL 

ACTIVITATS PREVISTES 

http://www.bonallavor.es/ 

Propera distribució  8-4-22 

Properament el nostre pastor iniciarà unes 
sessions de discipulat que tindrà una durada 
de 10 setmanes. No hi ha franges d’edat i en 
principi es proposa fer-ho el dimecres 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 Auditorium 
Madrid. Enguany serà oberta a 
tothom per celebrar el centena-
ri de la UEBE inscripcions 
www.uebe.org  

L’ajuda que s’està reco-
llint per Ucraïna des de la Unió Baptista és 
enviada a l Església Baptista de Rivne. 
S’està creant un llistat de cases d’acollida. 
Per formar part cal enviar les dades al telè-
fon 655 540 589. Cases de germans de 
l’església amb aval pastoral. S’hauran de 
fer tots els tràmits que oficials. 

Aquest mati el nostra pastor visita l’EE de 
Rubí  i portarà la reflexió matinal 

VISITA 


