
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: Escola dominical 11 h 
Culte d’adoració 18 h 
Dijous: Culte de pregària ens retrobem  

19-9 a les 20h 

Ens retrobem dijous 19-9 a les 18h 

Al·leluia:  tornem el 15-9 

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, pel Pascual H 

  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 

8 de setembre// 15 de setembre 
Diaca de torn: Eva Ll //Manel P 
Torn de porta: Rubén R//Benjamí G 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

8 de setembre de 2019 

Número 1702 

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! 

 

perquè en ell foren creades totes les coses,  
les del cel i les de la terra,  

Col 1,16 



Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Les aus migratòries 
La buena semilla 

2-9-19 

La cigonya al cel coneix el seu temps, i la tórtora i la grua i l'oreneta 

guarden el temps de la seva vinguda. Jeremies 8: 7 Qui va ensenyar a 

l'Esperit del Senyor ... o li va ensenyar ciència, o li va mostrar el camí 

de la prudència? Isaïes 40: 13-14 

Les aus migratòries 

Quin neguit més esbojarrat es produeix en el món de les orenetes al 

final de l’estiu a Europa! Reunides en les xarxes elèctriques, es preparen 

per a un gran viatge: el seu destí és l'Àfrica, on trobaran insectes 

voladors en abundància, per alimentar-se.  

Però, quin repte per a aquestes aus tan lleugeres recórrer de vegades 

fins a 10.000 quilòmetres! Qui els donarà el senyal per iniciar la 

marxa? «El desencadenament de la migració respon a mecanismes 

complexos que encara no han estat aclarits». Això és el que ens diuen 

els observadors, tot i que les seves tècniques estan evolucionant 

constantment. La pregunta segueix, doncs, sense resposta.  

A la Bíblia Déu va interpel·lar Job mitjançant una pregunta similar (Job 

39,26): ¿És per enginy teu que el falcó alça el vol i desplega les ales al 

vent del sud? En aquest moment Job estava enfonsat en una gran 

angoixa i havia fet multitud de preguntes a Déu. Sense respondre-li 

directament, Déu va cridar la seva atenció sobre algunes particularitats 

admirables del regne animal (Job 39). Li va fer «sentir» El seu poder, La 

seva sobirania; li va mostrar les cures del Déu Creador cap a les seves 

criatures. Job es va inclinar i humilment reconèixer els seus propis 

límits: Reconec que sóc ben poca cosa (Job 40, 4). Encara avui, homes 

i dones busquen proves de l'existència de Déu. La natura, amb tots els 

misteris i les meravelles que conté, és una resposta contundent per al 

que vol entendre.  

 

Lectura: 2 Cròniques 18 - 1 Corintis 10 - Salm 103: 1-5 - Proverbis 

22:16 

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 

La ràbia, ira o enuig és una emoció bàsica que serveix per a lluitar contra allò que trobem injust o 
indignant i per a defensar allò que trobem just i a qui estimem. Cal saber-ho gestionar. 
Dll:Jm1,19-20/ Dm:Ef 4,26/Dc:Pr15-1/Dj:Rm 12,19/Dv:Ecl7,9/Ds: Dt5,32-33 

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. Sant 
Josep 
27al 29 del 9 40 è Convenció UMMBE 
28-9 Inici CET 
5-10 Olimpiades Evangèliques 
17 al 20 del 10 Convenció UEBE 
7 al 9 del 11 The Global Leadership 
Summit 

Informació detallada al taulell 

L’ Assemblea de germans del carrer Terol 
celebra 150 anys i realitzaran un seguit 
d’actes que trobareu al taulell. Felicitem als 
germans de Terol i desitgem que el Senyor el 
continuï beneint.  

amb Liliana Fernández 

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 

150 ANYS DE TEROL 

34 OLIMPIADA EVANGÈLICA 

E s t e m  f o rm an t 
l’equip. Necessitem 
infants de 4 a les 
1 6 a n y s q u e  h i 
vulguin participar.  
Necessitem atletes i 
entrenadors, fisio, 

massatgista, sponsor, animadors ...Vols 
formar part de l’equip? PARLA AMB EN 

CET 
Ha arribat la programació del nous curs, 

Ara si vols, és el moment de fer la 

matricula 


