
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:   

Senyores Francesc A: 609475704;  

Eva Ll 679124234; 

Myriam R: 676233434;  

David R: 607268842 ;  

Pastor: Nelson Araujo 696317485 

  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 en Dima, pel Paco A, la Rosa, per la Sebastiana, 

pel Jaime R, pel Mario LL, en Santi pare d’en Joan, per Ana Cristina jove d’en Paco R. 

  Per cada una de 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 una humanitat formada per homes i dones que es reconeguin, es 

valorin i es tractin com iguals.  

  Pels ministeris i serveis a la comunitat. Especialment pel Grup dinamitzador 

d’evangelització, pel treball que estant desenvolupant i el que desenvoluparan. Agraïm 

la capacitat i l’oportunitat que el Senyor ens dona per servir.  

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

 Per la situació del nostre país. 

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

Cultes 

26 de maig// 2 de juny 
Diaca de torn: Eva LL// David R 
Torn de porta: Ruben R// Benjamí G 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

26 de maig de 2019 

Número 1687 

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! 



2. La Gran Comissió: «Mentre van...» 

     «Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus...» Mt. 28:19. 
      La frase «aneu, doncs» ens dóna una clara indicació que aquesta comissió està 
íntimament relacionada amb la declaració que Crist acaba de fer: «He rebut plena 
autoritat al cel i a la terra» (Mt 28:18). És de vital importància, per a l'èxit d'aquesta 
empresa, que els deixebles caminin i es moguin en aquesta autoritat. 
      En la reflexió d'avui hem de fer notar que el verb «aneu» no està en imperatiu en 
l'idioma original; és a dir, no és un manament, encara que la majoria dels cristians 
creu que el manament en la Gran Comissió es refereix a sortir del lloc d'on hom està 
per a anar a fer deixebles. De fet, moltes de les organitzacions missioneres usen 
aquest verset per a motivar a alguns dins de l'església a involucrar-se amb el treball 
transcultural. I és aquesta interpretació la que ha portat a l'església a pensar en la 
formació de deixebles com el resultat d'un ministeri programat. Si ho veiem com un 
ministeri especial, el resultat lògic serà creure que solament alguns hi estan cridats. 
Els que no hem respost  positivament estem convençuts que per «aquest» ministeri no 
hem estat destinats.. 
      Al no usar la manera imperativa en el grec, el verb podria traduir-se més preci-
sament com: «mentre van». És a dir, l'«anar» no és el resultat d'una acció planificada 
ni deliberada de la nostra part. Més aviat és el resultat del camí que ens va marcant 
la vida. Amb els desafiaments i les oportunitats que ens ofereix, cadascun s'ins-
tal·larà en diferents ambients des d'on portarà endavant la seva activitat quotidiana. 
I encara que dediquem molt temps a saber com fer-ho, rares vegades està a les nos-
tres mans. Més aviat ens adaptem a les circumstàncies que se'ns presenten. És, lla-
vors, dins del marc de les nostres activitats quotidianes, que hem d'obeir la crida a 
fer deixebles. 
      Aquesta exhortació coincideix amb l'estil de Crist, per a qui el fer deixebles era 
conseqüència del seu caminar diari. El veiem passejant entre les multituds, responent 
a les situacions que l'Esperit li presentava. No planificava activitats especials per a 
formar deixebles sinó que, onsevulla que anava, aprofitava les oportunitats per a 
introduir a uns  i altres al regne dels cels. 
      Aleshores, des d'aquesta perspectiva, per a obeir la Gran Comissió no es reque-
reix de programes especials per part de l'església, sinó del compromís de tots els 
seus membres a fer deixebles a través de la vida que desenvolupen de dilluns a dis-
sabte. El carnisser presenta a Crist a aquells que són els seus clients. L'empresari 
comparteix les bones noves amb els seus companys de l'empresa. El taxista està 
atent a les oportunitats per a compartir les bones noves amb els seus passatgers. 
Cadascun exerceix aquest ministeri en el lloc on Déu l'ha posat, i en el seu caminar 
diari va formant deixebles de Crist. 
      Per a pensar: Per a aquells que estan en el ministeri de capacitar als creients per 
a l'obra, és fonamental que comuniquin aquest concepte. Solament d'aquesta mane-
ra aconseguirem complir amb la finalitat de la Gran Comissió. Fer deixebles és res-
ponsabilitat de tota l'església. 

http://www.bonallavor.es/ 

LECTURES BÍBLIQUES 
ANANIES 
Dll: Fets 9:1-9 Dm: Fets 9:10 
Dc: Fets 9:11-14 Dj: Fets 9:15-16 
Dv: Fets 9:17 Dss: Fets 9:18 

Primera Església Evangèlica Baptista de 

bonallavordiaconia@gmail.com 

La Pregunta de l’ED 
PREGUNTA MES DE MAIG 

Busquem UN MATRIMONI 

Pista 4. Van morir, primer 

l’home i després la dona 

Pista 3. Déu els castigà per mitjà del líder  

Pista 2.  Un dels líders de l’Església els hi va 

dir.  

Pista 1. Van fer una cosa que no va agradar 

a Déu: Es van deixar temptar per Satanàs.  

30 de maig Suport educatiu a les 17,30/ 

Culte de pregària a les 20h 

31-5 Campanya primavera Rebost 

solidari. Apunta’t 

3-6  Seminari ”Dinàmica de la fe” a 

1eebs 

7-6 Rebost 

9-6 ED Esmorzar de germanor 

16-6 Cloenda ED i aperitiu //Concert de 

primavera Coral Al·leluia 

21-6 Rebost 

Informació detallada al taulell 

FORMACIÓ 

CET– Reciclatge 

Seminari– Taller 

Ultima sessió el 3 de 

juny “Dinàmica de la Fe”, Reflexions 

sobre el que significa creure a la 

nostra església  1eebs .  

MIRA AL TAULELL  

TROBADA MÉS 55 

Recer Betesda, “LUZ 
EN LA OSCURIDAD” 
és la trobada per 
persones més grans 
de 55 és realitzarà en 
l’hotel Niba– Marvel de Comarruga, els 
dies 13 al 16 de juny. 

TROBADA DE SENYORES 

De moment la trobada de senyores 

d’aquest dijous no es farà. 

Desitgem que  aviat es puguin 

reprendre. 
MALATS 

En Jaime R continua a l’hospital, va 

progressant cada dia, però el procés 

serà lent. Continuem pregant per ell i la 

seva família.  


