
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 

  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, pel Tomàs, per la Marta N.  

  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 

25 d’agost//1 de setembre 
Diaca de torn: Myriam R//Myriam R 
Torn de porta: Benjamí G//Rubén R 

HORARI D’ESTIU DIUMENGE CULTE A LES 11H 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

25 d’agost de 2019 

Número 1700 

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! 



8. La Gran Comissió: El «ministeri» de l'ensenyament Col·laboració A. Edo 

      «…i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat. Jo soc amb vosaltres, dia 
rere dia fins a la fi del món.» Mateo 28.20. 
 
      Hem estat meditant, en les  darreres notes, les instruccions de Jesús als onze, de 
fer deixebles de totes les nacions. Havent analitzat la magnitud i l’amplitud d'aquest 
encàrrec estem ara reflexionant en els passos a seguir per al seu compliment. El pri-
mer requereix que aquells que s'acosten a Crist, s'identifiquin amb la seva mort a tra-
vés de l'experiència del baptisme. El segon pas és el que contempla aquesta reflexió: 
ensenyar al deixeble. 
      Per a la nostra mentalitat moderna parlar d'ensenyament és pensar, gairebé au-
tomàticament, en aules, llibres i cursos. Ensenyament és sinònim de «classes». Hem 
de fer a un costat aquest concepte si és que volem entendre el que Jesús pensava 
quan parlava d'ensenyament. Encara que cap dels deixebles havia pres cursos sobre 
pedagogia o tècniques d'ensenyament, la metodologia a seguir l'havien vist clara-
ment demostrada en la vida i ministeri del Mestre. 
      L'ensenyament en el ministeri del Crist va venir a través de diversos camins. El 
més formal va ser el de les seves predicacions. Un exemple d'això és el Sermó de la 
Muntanya. És una de les manera habituals d’aprenentatge. L’èmfasi del mètode és 
en la transmissió de la veritat per mitjà de les proclamacions públiques. Una tècnica 
menys formal que sovint va usar el Messies, va ser la del diàleg. En infinitat de situa-
cions sorgides de la realitat quotidiana, els deixebles li portaven les seves inquietuds i 
preguntes. Jesús entrava en diàleg amb ells i els guiava cap a la veritat. Una altra 
forma d'ensenyament estava relacionada amb la seva pròpia experiència com a dei-
xebles. Crist els enviava a fer diferents tasques ministerials. Després es prenien el 
temps per a parlar-ne i avaluar les situacions viscudes. En la reflexió sorgien valuoses 
lliçons sobre els principis que guien un ministeri eficaç. 
      El mètode més sovintejat per ell va usar, malgrat tot, va ser el d'ensenyar per mit-
jà de l'exemple de la seva pròpia vida. Els deixebles, l’havien observat i escoltat pre-
gant. Veien alguna cosa en la qualitat de la seva comunió amb el Pare que no estava 
present en les seves pròpies vides; se li van acostar i li van demanar que els ensenyés 
a orar (Lluc 11:1). En una altra ocasió, sense dir res, els va rentar els peus, deixant-
los la una clara lliçó sobre el servei. Potser com mai l’havien rebut. 
      En tot això veiem que el treball d'ensenyar passa per molts camins diferents. El 
mestre eficaç no pot limitar la seva activitat a una aula i una classe que dura quaran-
ta-cinc minuts. L'ensenyament és una mica més ampli i profund que això. En aquest 
sentit, tot cristià pot exercir el ministeri de l'ensenyament sense necessàriament posseir 
l'habilitat per a fer una presentació formal de la veritat. Per aquesta raó el qui és cri-
dat per ensenyar als que són deixebles, és un cridat per a tot el poble de Déu. 
 
      Per a pensar: «El mètode de Déu sempre és encarnacional. Li encanta prendre la 
seva veritat i embolicar-la amb la vida d'algun dels seus fills». H. Hendricks. 

LECTURES BÍBLIQUES 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Ensenyaments d’ahir i d’avui 
Dll: Prov 24:1-2  
Dm: Prov 22:22-23 
Dc: Prov 22:6  
Dj: Prov 21:26 
Dv: Prov 21:21 Dss: Prov 20:19  

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” Lloc:Hotel Gandia Palace 
http://uebe.org/inscripcion-convencion-2019/ 

amb Liliana Fernández 

Com va aquest meravellós 
temps d’estiu? Temps de 
relax, de calma, i de fer 
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. Avui a la portada tenim 
algunes de les que han anat arribant.  

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. 

Del 27 al 29 de setembre 

ON PUC SERVIR? 
Tenim moltes possibilitats de servei a la 
nostra comunitat. Has trobat el teu lloc? 
Audio visuals demana col·laboradors. Et 
sents motivat a servir en aquest ministeri? 
Parla amb en Manel. 

http://www.bonallavor.es/ bonallavordiaconia@gmail.com 

Aquest divendres 23 la Marta N ha estat 
ingressada per realizar-li unes proves me-
diques. El dilluns segurament ja li donaran 
l’alta. Preguem per ella i la seva familia. 

PROVES MÈDIQUES 


