
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:  aturada estival 

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 ;  

Manel P: 615315239 

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,  

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,  per la Sebastiana, pel Mario LL,  per Ana Cristina jove 

d‟en Paco R, per l‟Elisabeta.  

  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. Pel taller de Gospel 

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

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

servir. 

Cultes 

11 d’agost// 18 d’agost 
Diaca de torn: Manel P//David R 
Torn de porta: Benjamí G// Rubén R 

HORARI D‟ESTIU DIUMENGE CULTE A LES 11H 

ANIVERSARIS 

13 Àngela Rll, 15 Eva LL/ 
Alfonso E 16 Rosa M 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

11 d’agost de 2019 

Número 1698 

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! 

Els diran «Roures magnífics, glòria 

del Senyor que els ha plantat». 
Isaïes 61,3b  

 



ARBRES AMB PROPÒSIT 
Blandina Ronsano Obradors 

Crec que no m „equivoco quan comparo a les persones amb els arbres en la 

seva manera de donar fruit. Uns en donen més que d‟altres. 

No podria fer referència a aquest escrit sense buscar un text bíblic d'un dels 

meus llibres favorits: Is 61, 3b, Seran anomenats alzines victorioses, plantació 
del Senyor per a glòria seva. Vull deixar clar que la lloança i l'honor serà 

sempre en la meva vida per al que em va crear com un arbre amb propòsit. 

Ha arribat el moment de donar "llum verda" al llibre "Un Árbol más Bosque  

de la Vida" què conte una petita part de les meves memòries. És totalment 

impossible plasmar tants moments i situacions viscudes, així com tantes 

persones estimades. Per això, que ningú busqui el seu nom, perquè no el 

trobarà, a excepció dels imprescindibles. 

És el primer llibre editat per una persona pertanyent a l'Església Evangèlica 

Baptista de Binèfar, en el que s‟explica diverses històries que al llarg dels 90 

anys de presència evangèlica a Binéfar han esdevingut. Algunes sorprendran i 

d‟altres ni es coneixen, ja que són personals. Però, tal com reflecteixo en el 

llibre totes són veritat. Jn 21,24, Aquest és el deixeble que dóna testimoni de 

tot això. Ell ho ha escrit, i sabem que el seu testimoni és digne de crèdit. 
En molts casos he estat testimoni ocular i també tinc documents que els 

avalen. Vull deixar ben enlaire el testimoni evangèlic com "arbres amb 

propòsit", sense buscar res a canvi, sentint-nos feliços i beneïts de pertànyer a 

aquest "Bosc de la Vida". Un bosc en el qual hi ha hagut arbres que es van 

assecar sense acomplir un propòsit i treball excel·lent. Un bosc en què a tots 

se'ns donen les mateixes oportunitats, però alguns les fan servir per benefici i 

satisfacció pròpia mentre que d‟altres per ser de benedicció. 

En el llibre deixo clara, quines són les nostres creences, qui és l'únic que salva 

i a qui hem de donar la glòria i l'honor. En el meu cas dono gràcies a Déu 

perquè m'ha guardat durant 75 anys i ha permès, encara amb els meus 

errors, poder servir-lo com un humil arbre amb propòsit. En els disgustos que 

com molts he tingut, m'ha sostingut la promesa del Senyor: Qualsevol arma 
forjada contra tu no servirà de res. I si algú t'acusa davant un tribunal faràs 
que el tribunal el condemni. Aquesta és la sort que reservo als meus servents, 
jo sóc qui els fa triomfar. T'ho dic jo, el Senyor.» Is 54,17 

Benediccions! 

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: 6-9 

http://www.bonallavor.es/ 

LECTURES BÍBLIQUES 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Prosperar, créixer, amb la guia del 
Senyor. 
Dll: Pr10,22// 
Dm: Dt 10,12-13 
Dc: Sl 128,1-2// Dj: Sl 1,1-3  
Dv: Jb 36,11 Dss: 3Jn1,2 

bonallavordiaconia@gmail.com 

11-8 Culte amb la participació de 

Ismael Gramaje 

6-9 / 20-9 Rebost 

14-9 Taller de Gospel, 10h a 13h 

15-9 Inici ED i Culte a les 18h 

27al 29 del 9 40 è Convenció UMMBE 

17 al 20 del 10 Convenció UEBE 

7 al 9 del 11 The Global Leadership 

Summit 

Informació detallada al taulell 

BON ESTIU! 

CONVENCIÓ  
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 Gandia Palace 
http://uebe.org/inscripcion-convencion-2019/ 

amb Liliana Fernández 

Com  va  aq ue s t 
merave l ló s  temps 
d‟estiu? Temps de 
relax, de calma, i de fe 
coses que normalment no podem fer. 
Envieu-nos 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. 
NOU LLIBRE: 
Un Árbol más Bosque de la Vida de la 
Blandina Ronsano 

TALLER DE GOSPEL 

Tens ganes de cantar?. Apunta‟t. 
680350225 Això de cantar no és el 
que més t‟agrada?, parla amb l‟Anna 
per treballar en l‟equip d‟atenció. 


