
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, pel Tomàs G, 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.  Pel Grup dinamitzador d’evangelització, 

per L’escola Dominical, per la Coral. 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 

1 de setembre//8 de setembre 
Diaca de torn: Myriam R// Eva Ll 
Torn de porta: Rubén R//Benjamí G 

HORARI D’ESTIU DIUMENGE CULTE A LES 11H 

ANIVERSARIS 

5 Marta P M// Paco A// 

Paquita M 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

1 de setembre de 2019 

Número 1701 

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! 

 

Quan miro el cel, obra dels teus dits, la lluna i els estels que 
hi has fixat, jo dic: “Què és l’home perquè te’n recordis, o el 
fill de l’home perquè te’n preocupis?” Sl 8,3-4 



Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Prendre la seva mà 
La buena semilla 

24-8-19 

“Jo, el Senyor, t’he cridat en justícia, t’agafaré fort de la mà i et 

protegiré, i et posaré per mitjancer del poble, llum de les nacions, 

perquè obris els ulls dels cecs i treguis els presos de la masmorra, de la 

presó els qui jeuen a les tenebres. Isaïes 42: 6-7 

Per què quan he vingut no he trobat ningú? He trucat i ningú no m’ha 

contestat. ¿És que se m’ha fet tan curta la mà que ja no pot rescatar? 

¿És que ja no tinc força per a salvar? Isaïes 50: 2 

La meva esperança és agafar la mà de Jesús i no deixar-la anar». Així 

s'expressava una persona que tenia grans responsabilitats a nivell 

estatal. Després d'haver passat per una prova particular en les seves 

funcions, va sentir la necessitat d'un suport sòlid, per fer front a les 

preocupacions i dificultats consegüents. 

Tots podem sentir-nos abatuts o sols quan les circumstàncies de la vida 

són difícils. No obstant això hi ha algú, a qui podem accedir fàcilment, 

que pot ajudar-nos en tot moment, i ens diu: "Veniu a mi tots els qui 

esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar" (Mateu 11:28). És Jesús, 

ell salva l'ànima i mai abandona als seus. Agafar la seva mà per 

romandre al seu costat, per parlar-mitjançant l'oració, per sentir la seva 

presència que ens tranquil·litza. 

Potser la prova no acabi, però no estarem sols per travessar-la. "No em 

pot fer por cap mal, perquè tu seràs amb mi" (Salm 23: 4). Sabem que 

depenem d'algú que és totpoderós i que ens estima; això ens dóna pau i 

serenitat. Experimentem la tendresa de Crist -el bon Pastor-, les seves 

cures i la seva compassió. 

L'apòstol Pau, presoner a Roma, patint "presons a manera de malfactor", 

abandonat per tots, ens va deixar aquest testimoni: "El Senyor va estar al 

meu costat, i em va donar forces ... El Senyor em lliurarà de tota obra 

dolenta, i em preservarà per al seu regne celestial. A ell la glòria pels 

segles dels segles "(2 Timoteu 2, 9; 4, 16-18). 

 

Lectura: 2 Cròniques 9,1 Corintis 2 - Salm 99,1-5 - Proverbis 22, 1-2 

 

http://www.bonallavor.es/ 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

A Bona Llavor i tornem, 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 

L’esperança un do Déu que el cristià el viu com una actitud  
Dll:Sl 62,5-7/Dm:Rm 5,2-5/Dc:Ef 4,4-6/Dj:1Pe1,3/Dv:1Co13,1-13/Dss: 2Co1,3-7 

6-9 / 20-9 Rebost 
13-9 al 15-9 Recés de joves. Casa de 
colònies Els Estanys 
14-9 Taller de Gospel, 10h a 13h 
15-9 Inici ED i Culte a les 18h 
19-9 Moviment Ecumènic de Sabadell 
Diàleg Intercristià a les 17,45 
27al 29 del 9 40 è Convenció UMMBE 
5-10 Olimpiades Evangèliques 
17 al 20 del 10 Convenció UEBE 
7 al 9 del 11 The Global Leadership 
Summit 

Informació detallada al taulell 

BON ESTIU! 

Del 17-20 d’octubre.   
67è convenció de la UEBE,  
H o t e l  G a n d i a  P a l a c e 
http://uebe.org/inscripcion-convencion-
2019/ 

amb Liliana Fernández 

Aquest període es va 
acabant i molt aviat 
començarem la tardor. Ens 
has fet arribar les teves 
imatges d’aquest període? No ens 
agradaria que faltes la teva . 

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? 
Diaconia bona llavor, divendres i suport 
educatiu dijous. Coral. Audio visuals 
demana col·laboradors. Et sents motivat a 
servir en aquest ministeri? Parla amb en 
Manel. Tu tens un lloc. Tu ets necessari!!! 

IMPACTE Recés de joves 

Els dies 13 al15 de setembre 
els joves baptistes de 
Catalunya tenen una trobada 
a la  Casa de colònies els 
Estanys. Aquestes jornades 
seran conduïdes per en Oscar Pérez 

CONVENCIÓ  

34 OLIMPIADA EVANGÈLICA 

E s t e m  f o rm an t 
l ’ e q u i p .  V o l s 
participar? Parla 
amb en Nelson. 
Necessitem atletes i 
entrenadors. 


