
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

Bona Llavor 

Diaques 

Caldera-Grup de pregària 

Corals 

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 

9 de la nit. 

Cada 2 divendres  a la tarda 
Repartim roba i aliments, i conversem 

Suport educatiu:  vacances estivals 

Diumenge: Culte d’adoració 11h 
Dijous: Culte de pregària fins el 
setembre 

 Vacances d’estiu 

Al·leluia:  Fins el setembre 

L’Estel:   

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  La Mercè R i el seu fill Enric, la 
Rosa,  l’Artur,  per l’Elisabeta ,   la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina,  la Isabel 
i el José; el Gori i la Feli,  la Teresa Q, la Gina,  la Maria Cs,   per la petita 
Valentina, Sonia i Joan F, per la Roser i en Paco, pel Mario, per en Dima. 
  Per totes les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, infants. 
Per tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.  
 Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina. Per aquelles que 
no tenen una llar. 
   Per la nostra comunitat, cada un dels serveis, ministeris i les persones que 
els desenvolupen, i els  reptes que el Senyor té preparats per nosaltres.   
Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència, 
esclavatge i les situacions que provoca la natura. 
 Per la situació del nostres país. 
 Per cada nou dia, agraint les benediccions  i les oportunitats de servir. 

Cultes 
Senyores 

Francesc A: 609475704; Eva Ll 679124234;Albert M  657601050 

Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

5 d’agost/ 12 d’agost 
Diaca de torn:  Paco A/ David R 
Torn de porta: Ruben R/Benjamí G 

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té les 

guardis només per a tu.            fulleto@1eebs.com   

HORARI D’ESTIU: CULTE 11H 

Del 24 de juny al 9 de setembre 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

5 d’agost de 2018 

Número 1645 

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número  015806  

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! 

“Ell diu a Moisés: Em compadeixo de qui 
em vull compadir i tinc misericòrdia de qui 
vull tenir misericòrdia. Per tant, tot depèn 
no del voler o dels esforços humans, sinó 
de la compassió de Déu.”  

Romans 9:15-16 



Confiats en la seva misericòrdia 
Un dels elements més atractius que ofereixen les religions, qualsevols que 
siguin, és la possibilitat d'exercir control sobre les accions de Déu. És a dir, per 
una sèrie de sacrificis puc garantir-me la resposta i assegurar que el resultat 
dels meus esforços tindrà la seva recompensa. El grau de sacrifici varia de 
religió a religió però totes -sense excepció- donen a entendre que les nostres 
accions poden controlar a les deïtats. 

Aquesta idea, francament, és una reacció a la proposta de Déu que ell sigui 
absolutament sobirà en els assumptes de la nostra vida. Notem, per exemple, 
el nosa dels israelites perquè Moisès trigava a baixar de la muntanya (Ex. 32). 
Com sempre, el factor temps és un dels que més molesta. El poble, llavors, va 
arribar a Aaron i li va dir: «Fes-nos déus que vagin davant nostre». En altres 
paraules, «volem un déu que faci les coses com nosaltres volem». 
Sense adonar-nos, aquest concepte es pot infiltrar dins de les nostres 
congregacions. Un exemple senzill ens servirà d'il·lustració: podem arribar a 
trobar-nos amb creients que volen demanar-li alguna cosa especial a Déu. 
Però demoren la seva petició, perquè la seva vida personal no està en ordre. 
Llavors intenten fer per un temps «bona lletra» perquè, eventualment, quan 
efectuïn la seva petició, Déu els escolti de grat. 

El verset que tenim davant ens recorda en termes que francament ens 
incomoden, que Déu és absolutament sobirà. Sense embuts, Pau ens diu que 
l'accionar de Déu no depèn ni de qui corre, ni del qui vol, sinó del Déu que es 
compadeix de nosaltres. Això ens incomoda perquè vivim en un món on, des 
de petits, se'ns va ensenyar que l'única manera de triomfar en la vida és 
controlant als que estan al nostre voltant. El nostre Déu, però, escapa a 
aquest sistema pervers. Està més enllà de les nostres maniobres. 
Què ens sosté en la vida espiritual, llavors? Quelcom molt més gran que la 
trista possibilitat d'assegurar els resultats per mitjà d'un sistema d'intercanvi de 
favors. Ens anima el cor una profunda convicció que ell és el nostre Pare 
celestial i que, com a tal, buscarà sempre el millor per als seus fills. Estem 
segurs del seu amor, perquè no és un amor amb condicions. Qui el coneix, 
sap que sempre estarà obrant a favor nostre. És aquesta realitat la que va 
voler posar Crist en relleu davant dels seus deixebles, quan els va dir: «Si 
vosaltres, que sou dolents, sabeu donar coses bones als vostres fills, molt més 

el vostre Pare del cel donarà coses bones als que li demanin? »(Mt 7.11). 

Meditem en la meravellosa veritat expressada en aquesta observació de 
Matthew Henry: «Totes les raons per les quals Déu és misericordiós tenen a 
veure amb el que ell és, no amb el que nosaltres som». No tenim més opció 
que postrar-nos als seus peus... però confia en ell. Estàs en molt bones mans! 

A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones. A 

l’estiu no fem vacances. Ens sentim agraïts per la vostra 

col·laboració, recolzament i suport en oració. Us necessitem, TU 

ETS NECESSARI, ja saps on serviràs?. Propera distribució: 7-9 

LECTURES  BÍBLIQUES 

Deixa de mirar on estas i començar a 

mirar on pots estar. Necessitem VISIÓ 

Dll: Jb 33,15-17 

Dm: Pr 29-18 

Dc:: Ha 2,2-3 

Dj: Is 54,2 

Dv: Jl 2,28 

Dss: Ac o Fets 2,17 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Cada diumenge la 
capseta t’espera. De 

mica en mica o de cop. 
Aconseguim l’objectiu!! 

Desitgem que l’estiu sigui 
un temps de moltes 
benediccions.  
Si visiteu alguna comunitat 
doneu salutacions de part 
nostra. Envieu fotos  dels 
llocs que visiteu. Al fulletó ja ens han 
arribat les primeres fotos. 
Ens agrada compartir!!! 

Bon estiu 

http://www.bonallavor.es/ 

bonallavordiaconia@gmail.com 

COL·LA
BORA 

5-8  Nelson Araujo  ens portarà la 

reflexió li ha posat el títol “Un gran 

poder, una gran responsabilidad”. 

12-8 Predicació de la paraula Marta 

Fernández de Cordoba. 

19-8 Meditació de la Paraula Efraim 

Lara 

26-8 Sermó de la Paraula Marta 

Fernández de Cordoba. 

7-9 Rebost 
9-9 Reunió d’església 
16-9 Inici ED i culte a les 18h 
Del 18 al 21 del 10 66è Convenció 
UEBE 
24-11 Seminari de formació amb 
Felix Ortiz 
Informació detallada al taulell 

Terrassa 9 i 10 de Novembre del 
2018. Trobada de formació. 
www.global-leadership.es/terrassa/ca/ TRASPÀS 

El passat 29-7 el pastor David Muniesa 

va passar a la presència del Senyor. 

Des d'aquí volem fer arribar el nostres 

condol a la seva esposa i fills.  


