
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:  
Culte d’adoració 11 h 
Dijous: Culte de pregària:  20h 

Aturada estival 

Al·leluia:  aturada estival 

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 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.  

  Per les activitats de dijous amb infants 

  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 

16 de juny//23 de juny 
Diaca de torn: Eva LL//David R 
Torn de porta: Benjamí G//Rubèn R 

ANIVERSARIS 

16 M. A Puig// 19 Trini C 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

16 de juny de 2019 

Número 1690 

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! 

Jesús els digué: “Coratge! Soc jo! No tingueu por” 

Mateu 14:27 



TEMPS DE DESCANS, TEMPS DE TROBAR-SE  Carles Raurell 

Ja s’han acabat les classes i comença un període de vacances per a la nostra Es-

cola dominical, moment immillorable per canviar les rutines i aprofitar per fer 

altres coses que altrament no podem fer durant el curs escolar.  El temps de va-

cances és un període idoni per llegir, passejar, fer sortides a la natura, viatjar, 

quedar amb els amics, reflexionar, meditar... 

Com bé sabem el terme “vacances” és un concepte relativament nou. En els 

temps de Jesús no existien les vacances, els temps anaven marcats pels ritmes del 

camp, de les collites, i de les feines relacionades amb el mon agrícola i ramader. 

El cert és que aquests ritmes donaven molta feina en períodes molt concrets, però 

deixaven molt temps lliure en altres moments de l’any. Aquesta situació s’ha anat 

allargant en el temps fins que la industrialització ha fet que l’abandonament del 

mon rural omplis les fàbriques d’antics pagesos que, obligats a treballar 18 hores 

diàries, no s’adaptaven aquests ritmes tant elevats, i es va fer necessari imple-

mentar períodes de vacances i descans obligatori pels treballadors a través de 

l’acció dels sindicats i amb forta oposició dels dirigents capitalistes. 

El mateix Jesús necessitava de temps de tranquil·litat per meditar i pregar al Pare. 

Ell va començar el seu ministeri als trenta anys, vol dir que fins a aquesta edat va 

estar formant-se i preparant-se. També l’apòstol Pau va ocupar llargs períodes de 

la seva vida un cop convertit, per descansar, preparar-se i meditar sobre la missió 

que el Senyor li havia encomanat. 

Si bé el cos descansa, el cap barrina. No para mai. Des de abans que s’acabi el 

curs present ja pensa en el proper. Què farem? Quins temes tocarem? Amb qui 

comptarem? Què serà agradable a Déu? Quin estudi ens pot portar a ser més 

deixebles de Jesús?. Temps de gaudir i descansar, però també temps de pensar i 

meditar. Temps de cantar i també temps d’estar en silenci. Temps de xerrar, i 

temps de pregar.  

Vull donar les gràcies a tots els que heu col·laborat aquest curs amb les vostres 

lliçons i les vostres introduccions, que heu sigut molts i això ens omple de satisfac-

ció i, en general agrair a tots els alumnes que amb una fidelitat encomiable diu-

menge rere diumenge heu assistit i participat a les classes, i això ens fa ser opti-

mistes de cara al proper curs, que de ben segur serà tant o més profitós que 

aquest. 

Ens veiem el curs que ve!   Bones vacances! 

Carles R 

Perquè és el Senyor qui dona la saviesa, el coneixement i la intel·ligència brollen 
de la seva boca (Proverbis 2:6) 

http://www.bonallavor.es/ 

LECTURES BÍBLIQUES 

Dll: Salm 9:1-2 Saltaré de Goig  
Dm: Joan 14:1-4 Crist tornarà 
Dc: 1 Te 1:6 Goig!  
Dj: Marc 1:35-39 Busca Jesús 
Dv: Is 40: 26 Cridi al Senyor  
Dss: Mt 14:22-23 Oceans 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

bonallavordiaconia@gmail.com 

CLASSIFICACIÓ CONCURS  ED 

Tens els nets a 

casa? No tenen 

classe a les 

tardes i no 

sabeu que fer 

amb els vostres 

infants? 

Recordeu Els 

dijous a la 

tarda de 17,30 a 19 continuem amb 

activitats per infants els dies   20 i  27 

amb un tastet de circ. 

16-6 Cloenda ED i aperitiu 

//Concert de primavera Coral 

Al·leluia  “Temps de...” 

20-6 Dijous amb un tastet de circ 

21-6 Rebost//Sopar a la fresca 

23-6 Inici horari d’estiu. Culte a les 

11h 

27-6 Dijous amb un tastet de circ 

30-6 Assemblea d’església 

Informació detallada al taulell 

ACTIVITATS DIJOUS DE JUNY 

Familia Orengo                  52 punts 

Anna Poquet                             44 punts 

Paco Romero         44 punts 

Andreu i Júlia                            42 punts 

També han participat l’ Elisabet, Da-

vid R i Montserrat Serracanta 

Alfa i Omega 

a Dènia 

ofereix la 

possibilitat de 

servir fent un 

treball de 

voluntariat. 

Ets jove? 

Estudia la 

seva 

proposta, tal 

vegada et pot 

interessar. 

VOLUNTARIAT 


