
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: Aturada estival, ens retrobem 19-9 

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 

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

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

 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 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,  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.  

 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 

30 de juny//7 de juliol 
Diaca de torn: Myriam R//Eva LL 
Torn de porta: Rubèn R//Benjamí G 

HORARI D’ESTIU DIUMENGE CULTE A LES 11H 

ANIVERSARIS 

30 Raquel R 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

30 de juny de 2019 

Número 1692 

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! 

 Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, 

batejant-los en el nom del Pare,  

del Fill i de l’Esperit Sant... 

Mt. 28,19 



La Gran Comissió: «Identificats amb Crist» Aport Andreu E M 

En els comentaris que hem estat reflexionant en aquestes passades setmanes 
sobre les implicacions de la Gran Comissió, hem vist últim encàrrec de Jesús als 
seus deixebles. Hem analitzat la importància de caminar en l'autoritat de Crist, 
assumint el compromís de fer deixebles on les circumstàncies de la vida ens 
portin. També hem meditat en la importància de l'esforç que involucra el procés 
de formar a uns altres perquè siguin deixebles del Senyor. 
Com a part de les instruccions sobre la forma en què ha de portar-se endavant 
aquest procés, Crist els indica als apòstols que han de batejar als deixebles. Per 
a nosaltres, no sempre resulta clar que el baptisme sigui una part important en la 
formació d'un deixeble. En les nostres congregacions el baptisme moltes vegades 
no és molt més que una cerimònia religiosa. Però el baptisme, en temps del Nou 
Testament, indicava una radical conversió i identificació amb el missatge del 
regne. 
Una clara expressió d'aquest important pas la trobem en el ministeri de Joan el 
Baptista, en observar la conversió de les multituds que acudien per a escoltar les 
seves predicacions. Lluc ens diu que Joan «va anar per tota la regió propera al 
riu Jordà, predicant el baptisme del penediment per a perdó de pecats» (3:3). Si 
llegim el missatge que predicava aquest profeta, podrem adonar-nos de què 
íntimament estava lligada l'experiència del baptisme al penediment. Joan 
exhortava, en termes pràctics i personals, a cadascun dels qui se li acostaven, 
que triessin viure d'una manera diferent de com ho feien fins a aquell moment. 
No se'ls presentava amb una llista de requisits, sinó que portava l'aplicació 
d'aquest canvi a l'àmbit personal de cadascun. Les exhortacions als fariseus eren 
diferents de les fetes als soldats, i les dels soldats no eren semblants a les dels 
publicans. S'estava cridant a un canvi personal. 
És en aquest canvi que trobem l'essència del significat del baptisme. En un acte 
físic d'immersió en l'aigua, estem assenyalant la nostra decisió de fer-nos u amb 
Crist per a morir a la vella manera de viure. L'aigua, que efectua una neteja de 
tota la brutícia que hi ha damunt els nostres cossos, obre camí a una neteja 
espiritual per la qual la nostra vella vida és sepultada i naixem a una nova 
existència. L'apòstol Pau explica el seu significat en Rm 6,3–4: «¿O bé ignoreu 
que tots els qui hem estat batejats en Jesucrist hem estat submergits en la seva 
mort? En efecte, pel baptisme hem estat sepultats amb ell i hem participat de la 
seva mort, perquè, així com Crist, per l’acció de la glòria del Pare, va ressuscitar 
d’entre els morts, també nosaltres emprenguem una vida nova.» (Rm. 6,3-4). 
Per a pensar: Aquesta identificació radical amb Crist és la base fonamental sobre 
la qual es construeix una nova vida. En ella li girem l'esquena a la nostra antiga 
manera de viure. No ens comprometem a esmenar la vella vida, sinó a rebutjar-
la, per a caminar per un nou camí. L'antic queda descartat i comença per a 
nosaltres el projecte de Déu. 

A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones. Ens 
sentim agraïts per la vostra col·laboració, recolzament i suport en 
oració, però necessitem mans, us necessitem els dijous i els 
divendres. Propera distribució   

http://www.bonallavor.es/ 

LECTURES BÍBLIQUES 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

VIDA ETERNA.  
Dll: Mt 19,16-22// 
Dm: Mt 19,21-29//  
Dc: Mt 25,31-40//Dj: Mt 25:40-46   
Dv: Jn 3,1-8 //Dss: Jn 3, 9-21 

bonallavordiaconia@gmail.com 

30-6 Assemblea d’església 

5 –7 Rebost 

19-7 Rebost 

15-9 Inici ED i Culte a les 18h 

17 al 20 del 10 Convenció UEBE 

7 al 9 del 11 The Global 

Leadership Summit 

Informació detallada al taulell 

BON ESTIU! 

CONVENCIÓ  

Desitgem que 
l’estiu sigui un 
temps de moltes 
bened i c c i on s . 
És temps de 
relaxació, llegir més, escoltar música, 
visitar altres comunitats. Ja sabeu que 
aquí ens agrada compartir. Envieu 
fotos dels llocs que visiteu, si ens voleu 
recomanar un llibre, o una música que 
penseu que pot ser edificant ens ho feu 
saber al mail del full o de l’església i 
sobretot, si visiteu una altra comunitat 
doneu salutacions de la1eebs i envieu 
alguna foto. 

Tu tens influencia i l’habilitat 

d’impactar positivament en el teu 

entorn i en el món. 

No importa on influeixis– a la teva 

família, escola, treball o església– 

quan et compromets a créixer en 

lideratge, tothom al teu voltant 

guanya! Inscripcions abans del 31 

de juliol preu reduït.  

www.global-leadership.es 

Del 17-20 d’octubre es 
realitzarà la (67è) 
convenció de la UEBE, 
amb el lema “Esglésies Saludables” 
Enguany 4 dies de programa: dijous nit 
de pregària, divendres d’administració 
dissabte de formació/evangelització i 
diumenge de comunió. Lloc:Hotel 
G a n d i a  P a l a c e 
http://uebe.org/inscripcion-convencion-2019/ 


