
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

Diaques Caldera-Grup de pregària 

Corals 

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 

9 de la nit. 

Diumenge: Escola dominical 11 h 
Culte d’adoració 18 h 
Dijous: Culte de pregària a les 20h  

 

Cada 2 divendres  al matí 
Repartim roba, aliments, i conversem 

Suport educatiu:  Dijous 2/4 de 6 a les 7 

Dijous  a les 18h 

Al·leluia:  a les 20h 

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. 
  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, pel grup de Senyores, el culte de pregària, pel 
voluntariat de Bona Llavor. 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 cada nou dia, agraint les benediccions  i les oportunitats de 
servir. 

Bona Llavor 

Cultes 

6 d’octubre // 13 d’octubre 
Diaca de torn: Myriam R// Eva LL 
Torn de porta: Benjamí G// Rubèn R 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

6 d’octubre de 2019 

Número 1706 

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! 

Aquell qui es farà petit com ara aquest infant, 

serà el més important en el Regne del cel. 

Mt, 18, 4 



Els infants -1Mateu 18:1-6   Raquel Reginaldo 

Des de sempre m’ha cridat l’atenció la importància que dóna la Bíblia i 

principalment el Senyor Jesús als nens. I sobretot els versets que es troben a Mt 

18,1-6 i que comentaré més endavant Ja en l’Antic Testament hi trobem 

exemples i molts més en el Nou 

Després de pensar-hi he arribat a una conclusió, no sé si encertada o no, 

només és un pensament meu, que el comparteixo amb vosaltres, després de 

dubtar molt de si fer-ho o no. Sempre abans de començar ho poso a les mans 

del Senyor, però malgrat tot dubtava. 

Jo l’he dividit en 3 parts que són: 1 El Senyor estima els nens, 2 El Senyor 

escolta els nens, 3 El Senyor vol que acollim el Regne de Déu com nens, com 

pot ser això? 

Mirem-ho per parts, encara que el que em va costar entendre era la part 3a, 

acollir el Regne com un nen. 

La 1 - El Senyor els estima, que diu la Bíblia? 

Queda explicar amb els versets de començament i també amb aquest: Jesús 

digué: “Deixeu els infants i no els hi impediu de venir a mi, perquè el Regne de 

Déu és dels qui són com ells.” Llegir; Lluc 18:15 -16 

2 - El Senyor escolta els nens. Per què ho dic? Amb què em baso? 

A la Bíblia tenim exemples ben clars, com aquests: Ismael, David... 

Quan Abraham cedint al que li demanava Sara i que Déu li diu que sí que ho 

faci, Agar i el nen se’n van pel desert i se’ls hi acaba l’aigua. Agar es dóna per 

vençuda convençuda que moririen tots dos i deixa el nen i se’n va lluny per no 

veure’l morir. Que va fer Ismael? Pregar. Llegiu a Gènesi 21, 17-19 

Déu va escoltar la veu del noi, i l’àngel de Déu, del cel estant, va cridar Agar i li 

digué: "Que tens, Agar? No tinguis por, que Déu ha escoltat la veu del noi allà 

a on és..." Com veieu el va escoltar i contestar al nen. 

I també a David, tots coneixem la història de David, el més petit dels fills de 

Jessé, quan Samuel va anar a ungir com a futur rei d’Israel, el seu pare ni el va 

comptar entre els fills que li va presentar. Era el més petit dels germans, però el 

Senyor li va dir a Samuel: Alça’t, ungeix-lo que és aquest. 1 Samuel 16:12 Era 

petit però creient i amb molta fe, quan els filisteus atacaven el poble d’Israel, 

enviant el gegant Goliat, tenien por, ningú s’atrevia a lluitar-hi, David va oferir-

se argumentant que com que era pastor Déu l’ajudava contra les feres que 

volien matar-li el remat, quan li van acceptar que lluités, trobem a 1 Samuel 

17:40-45 Una fe absoluta quan en el verset 45 li diu al Filisteu: “... jo vinc a tu 

amb el nom del Senyor de l’univers, Déu dels exèrcits d’Israel, a qui tu has 

insultat” demostra una fe senzilla i absoluta, i el Senyor li respon donant-li la 

victòria. (continuarà la setmana vinent) 

http://www.bonallavor.es/ 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

Primera Església Evangèlica 

Déu no s’oblida dels indefensos 
 
Dll: Salm 9: 18-19 Dm: Isaïes 61: 1-3  
Dc: Deut 10: 17-19 Dj: Salm 68: 4-6  
Dv: Salm 82: 1-5 Ds: Salm 146: 5-0  

10-10  Suport educatiu, Trobada de  

senyores,  Culte de pregària 

11-10 Rebost 

13-10 Escola Dominical a les 11h: Una 

religió llibresca. Culte a les 18h ¿Iglesia 

para qué? Para construir 

17 al 20 del 10 Convenció UEBE 

7 al 9 del 11 The Global Leadership 

Summit 

22 i 23 del 11 Gran recapte  

Informació detallada al taulell 

ON PUC SERVIR? 

T e n i m  m o l t e s 

possibilitats de servei 

a la nostra comunitat. 

Has trobat el teu lloc? 

Diaconia bona llavor: divendres i suport 

educatiu dijous. La Coral, Audio visuals 

... Et sents motivat a servir en algun 

ministeri? Parla amb el responsable Tu 

tens un lloc. Tu ets necessari!!! 

LA PREGUNTA DE L’ED 

PREGUNTA D’OCTUBRE 

BUSQUEM UN HOME 

PISTA 2:  Allà on era, hi predicava un 

deixeble que havia estat escollit com a 

diaca per fer una tasca. 

PISTA 1: Es feia passar per una 

persona especial i no ho era. 

 

RESPOSTA MES DE SETEMBRE: ALFEU 
Us animem a participar. Escull la modalitat 

que més et convingui. És molt enriquidor! 

El passat 29 de 

setembre va neixer 

el petit Nael, li donem la 

benvinguda i felicitem als seus pares 

i tota la família. Donem gràcies al 

Senyor per aquesta nova benedicció. 

FELICITATS! 


