
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 i el 
Paco A. 
   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 ;  

26 d’agost/ 2de setembre 
Diaca de torn:  Albert M/ Francisco A 
Torn de porta: Benjamí G/ Ruben R 

HORARI D’ESTIU: CULTE 11H 

Del 24 de juny al 9 de setembre 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

26 d’agost de 2018 

Número 1648 

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! 

Amb humilitat i dolcesa, amb pacièn-

cia, suporteu-vos amb amor els uns 

als altres, 

Efesis 4,2 



Salm 11: Comentari devocional (II) 

En l’aspecte de relació amb els altres: 

7. Eliminar la calumnia, i les imputacions falses i greus contra les 
persones. 

8. Evitar totes les accions que puguin fer mal als altres. 

9. No difamar o malparlar contra el bon nom de les persones. 

10. Considerar despreciable les persones impies i 

11. Honorar els qui tenen temor del Senyor. 

Mitjançant una pregunta se´ns instrueix a buscar el bon camí:   
¿Qui podrà allotjar-se al meu tabernacle?. Ja sabem que el ta-
bernacle era aquella tenda mòbil, deprovista de tota mena de lu-
xe on Déu es manifesta a l’Antic Testament al seu poble. ¿Qui 
podrà habitar en la teva muntanya santa.? Podria ser la munta-
nya de Sió, on el rei Salmó havia de construir el famós temple de 
Jerusalem. 

A través d’aquestes preguntes el salmista li dona resposta i ens 
exhorta a seguir per el bon camí. 

I en el verset final, el 5, mitjançant la seguretat que se’ns conce-
deix que estarem fora de perill per aquest camí, ens anima a ca-
minar per ell. 

 

 

LECTURES  BÍBLIQUES 
Poder de Déu a Romans 

Dll: Rm 1,16      Dj: Rm 15,19 

Dm: Rm 1,20 Dv: Rm 16,25 

Dc:: Rm 13,1 Dss: Rm 11,23 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Cada diumenge 

la capseta t’espera. 

De mica en mica o de 

cop.  

Bon estiu 

http://www.bonallavor.es/ 

bonallavordiaconia@gmail.com 

Terrassa 9 i 10 de Novembre del 

2018. Trobada de formació. 
www.global-leadership.es/terrassa/ca/ 

26-8 Sermó de la Paraula Marta 

Fernández de Córdoba. 

2-9  Predicació de la Paraula Ester Salellas 

7-9 Rebost 

9-9 Reunió d’església| Reflexió de la 

Paraula Ruth Giordano 

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 

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  ens van arribant les 

fotos. Ja has enviat les teves? 

Ens agrada compartir!!! 

El Paco A. segueix el procés de recupe-

ració segons les previsions mèdiques. 

Continuem pregant. 

INGRÉS 

COMIAT 

Agraïm a l’Efrain Lara Miralles i a la 

Marta Fernández de Córdoba la seva 

col·laboració en aquests mesos d’estiu. 

Fins aviat! 


