
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  al matí 
Repartim roba, aliments, i conversem 

Suport educatiu:  dijous  a  les 5,30 

Diumenge: Escola Dominical 11h 
Culte d’adoració 18 h 
Dijous: Culte de pregària:  20h 

Dijous a les 6 de la tarda 

Al·leluia:  Diumenge a les 20h 

L’Estel:   

Cultes 

Senyores 
Francesc A: 609475704;  

Eva Ll 679124234; 

Albert M  657601050 

Myriam R: 676233434;  

David R: 607268842 ;  

Pastor: Nelson Araujo 696317485 

17 de febrer//24 de febrer 
Diaca de torn: David R//Myriam R 
Torn de porta: Benjamí G// Rubén R 

 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, per en Dima, pel Paco A, per l'Àngela Rb, per la Sebastiana, la 

Lidia ,  i Rosa la mare de la Margarita. 

   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. 

 Pels nous responsables dels serveis, ministeris de la comunitat. Pel 

desvetllament de vocacions per servir. Per la trobada del 22. 

 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència, 

esclavatge i les situacions que provoca la natura. 

 Per la situació del nostre país. 

 Per cada nou dia, agraint les benediccions  i les oportunitats de servir. 

ANIVERSARIS 

19 Andreu E M; 22 Lois G P 
25 Gregori P  

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

17 de febrer de 2019 

Número 1673 

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! 

¡Com ha obrat amb mi el Senyor! 

Lluc 1: 25a 



ONESÍFOR, Paradigma de l’amistat. Adaptació del llibre “Personajes poco 

importantes de la Bíblia” 

Lluc, l’evangelista i metge, caminava pels carrers de Roma, la gran ciutat, plens de gent i soroll. 

Es dirigia a una de les moltes presons que hi havia. Anava a visitar l’apòstol Pau. Lluc era el dar-

rer dels seus amics i companys que li quedava.  

Després de passar els tràmits reglamentaris, un soldat l’acompanyava travessant passadissos 

foscos i estrets. Malgrat que el visitava sovint, mai s’acabava d’acostumar al canvi del mon exte-

rior al mon interior de la presó. Allà a fora hi ha gentada, sol, claror, molta animació, aquí din-

tre no hi toca ni un raig de sol, hi ha silenci, fredor, i tot ben tancat per pedres florides. Però això 

no era el pitjor, mentre va passant pel davant de les cel·les, aquella ferum que es respira és el 

més insuportable de la presó, aquella fortor, aquella mala olor es feia més penetrant a mida 

que t’anaves endinsant.   

Pau ja no es troba en aquella casa llogada que feia de presó que ens trobem al final del llibre 

dels Fets i que sens dubte era una presó privilegiada. Ara es troba en una d’aquelles on tot és 

escàs, el menjar, l’aigua. Una d’aquelles ben tancades, doncs si algun pres s’escapava els car-

cellers ho podrien pagar amb la vida. 

En aquestes presons, els presos mai es canviaven de roba, a menys que fossin visitats per famili-

ars i amics que els ajudessin a rentar-se i vestir-se amb roba neta. Aquells presoners que no re-

bien visites es veien obligats a seguir vestits amb la mateixa roba que portaven el dia que van 

ser arrestats, no importaven que fossis setmanes, mesos o anys. Així doncs, alguns ja estaven 

només coberts per parracs bruts i empudegats i a més a més amb uns cabells i ungles llargs, i 

en al cas dels homes amb barbes que han crescut de forma desmesurada. I a l’estar encade-

nats, semblaven més animals que no pas persones humanes. 

Però de sobte, en mig de les penalitats que ens explica l’epístola, apareix un raig de llum en 

forma de deixeble: Onesífor!.  I Pau comparteix amb Timoteu què agraeix molt la seva presència 

a la presó i l’ajuda que li ha donat en l’actualitat i en temps passats. 

En aquesta època de persecucions contra els cristians, aquest cristià viatjà des d’Èfes a Roma 

buscant a Pau. Èfes es troba a 1.700 quilometres de Roma. Era un llarg recorregut ple de dificul-

tats i d’un cost molt elevat. A això s’ha d’afegir l’enorme dificultat de trobar la presó on era Pau 

entremig d’una ciutat on hi havia innumerables presons i garjoles.  Onesífor es troba en un am-

bient difícil per esbrinar adreces. Carrers plens de carros i carruatges, venedors ambulants, gent 

de tota mena vinguda de tot arreu, parlant amb idiomes diferents. Mercats d’esclaus, soldats, 

gladiadors conformaven una ciutat urbana, molt difícil per un nouvingut que prové d’un mon 

rural o de ciutats més petites.  Malgrat tot, Onesífor persisteix fins que troba Pau. Per això Pau 

diu: “em va buscar per tot arreu, fins que em va trobar”.  

Un gran amor i estimació l’unia amb Pau. Qualsevol que hagués entrat en aquella presó amb 

aquella bafarada hagués sortit pitant. En canvi Onesífor no sols entra sinó que ajuda Pau i li 

mostra una gran amistat. Per això Pau li diu: “No s’ha avergonyit de les meves cadenes”. 

Onesífor és un missatger de l’amor. Entre els dos els uneix una gran amistat. I els verdaders 

amics son aquells que te’ls trobes quan els necessites i que saben que si fos a l’inrevés ells tam-

bé et trobarien a tu. 

http://www.bonallavor.es/ 

PREPAREM L’ESCOLA DOMINICAL 

Dll: Marc 6: 45-50 

Dm: Marc 6: 51-52 

Dc: Marc 6: 53-56 

Dj: Marc 7: 24-26 

Dv: Mateu 15: 22-24 

Dss: Mateu 15: 25-28 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

bonallavordiaconia@gmail.com 

La Pregunta de l’ED 

Concurs Febrer: Busquem un miracle 

Pista 1. Passa quan el poble d’Israel es 

revela contra Déu i els dos dirigents 

escollits. 

Pista 2. Déu contesta de forma miraculosa 

per demostrar qui era el seu escollit. 

Pista 3. Déu fa que cridin el principal de 

cada tribu i porti un objecte. 

17-2 Culte d'adoració a les 18h 

amb la participació de l’Aida 

Banyuls 

21-2 Suport educatiu a les 

17,30hTrobada de Senyores a les 18h,  

culte de pregària a les 20h. 

22 -2 Trobada de responsables de 

ministeris i serveis amb els diaques. 

22-2// 8-3// 22-3 Rebost 

Informació detallada al taulell  

TRASPÀS 

ANEM PER FEINA! 

El passat dia 14 el nostre estimat 

germà Mario Llaudet va passar a la 

presència del Senyor. Ahir dissabte 

vàrem celebrar la cerimònia de 

comiat. Preguem pels seus familiars 

especialment pels seus fills, que el 

Senyor els ajudi a superar aquest 

moments de dolor i pèrdua.  

Donem moltes gràcies a Déu pel 

temps que ha compartit amb la 

nostra comunitat el goig de la 

salvació. 

El proper dia 22 hi ha trobada de 

diaques i responsables de ministeris i 

serveis, jornada de treball, on seran 

exposades les il·lusions i les 

expectatives que el Senyor els hi ha 

posat al cor. També tindran un sopar 

de “DUC”. Preguem per aquest temps 


