
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies.   

 Per les persones  més grans.  

 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat.  Per tots aquells (fills, 

nets, familiars..) que s’han distanciat del Senyor.  

 Per la situació de crisi sanitària que està vivint el nostre país i tot el món. 

 Pels ministeris i serveis a la comunitat: Bona Llavor, Escola dominical, Coral, 

Equip dels cultes... 

 Per la comunitat en aquest moments  de dificultat per poder celebrar junts el Crist. 

 Pels diaques i el pastor , saviesa i visió per seguir desenvolupant la tasca que tenim 

encomanada 

  Per les persones que treballen per cobrir les nostres necessitats.  

 Per les persones que pateixen, opressió i discriminació que puguem ser llum 

i font d’esperança. 

 Agrair el do de la vida, les possibilitats que ens dona per compartir l’amor 

Déu, i els dons que ens ha donat el Senyor. 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

Diaques 

Caldera-Grup de pregària 

Corals 

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

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 

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té les guardis només per a tu.    

fulleto@1eebs.com. MOLTES GRÀCIES! 

Bona Llavor 
Cultes 

7 de juny// 14 de juny 
Diaca de torn: Manel P //Francesc A 
Torn de porta:  Segons disponibilitat 

Suport educatiu:  Dijous 2/4 de 6 
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93 7103540 Benvingut! 

7 de juny 2020 

Número 1741 

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! 



És un poema que ens anima a assumir les nostres pròpies 
responsabilitats, no donar la culpa als altres,  mirar-nos a nosaltres 
mateixos i tirar endavant.  

 

No culpis a ningú, mai et queixis de res i de ningú, perquè 

fonamentalment Tu has fet la teva vida. 

Accepta la responsabilitat d'edificar-te a tu mateix, el valor d'acusar-te en 

el fracàs per tornar a començar, corregint-te. 

Mai et queixis de l'ambient o de qui t'envolta, hi ha qui en el teu mateix 

ambient va saber vèncer, les circumstàncies són bones o dolentes segons 

la voluntat o fortalesa del teu cor. 

Aprèn a convertir tota situació difícil en un arma per lluitar. 

No et queixis de la teva pobresa, de la teva soledat o de la teva sort, 

enfronta't amb valor i accepta que de una o altra manera són el resultat 

dels teus actes i la prova que has de guanyar. 

No t'amarguis del teu propi fracàs, ni li carreguis a un altre, accepta't ara o 

seguiràs justificant-te com un nen. 

Recorda que qualsevol moment és bo per començar, i que cap és tan 

terrible per claudicar. 

Deixa ja d'enganyar-te, ets la causa de tu mateix, de la teva necessitat, del 

teu dolor, del teu fracàs. 

Si Tu has estat l'ignorant, l'irresponsable, Tu, únicament Tu, ningú va 

poder haver estat Tu. 

No oblidis que la causa del teu present és el teu passat, com la causa del 

teu futur és el teu present. 

Aprèn dels forts, dels audaços, imita als enèrgics, als vencedors, a qui no 

accepten situacions, a qui van vèncer malgrat tot. 

Pensa menys en els teus problemes i més en el teu treball, i els teus 

problemes, sense aliment, moriran. Aprèn a néixer des del dolor i a ser 

més gran, que és el més gran dels obstacles. 

Míra't en el mirall de tu mateix. Comença a ser sincer amb tu mateix. 

Reconeixent-te pel teu valor, per la teva voluntat i per la teva feblesa per justificar-te. 

Recorda que dins teu hi ha una força que tot ho pot fer, reconeixent-te a tu 

mateix, més lliure i fort, deixaràs de ser una titella de les circumstàncies, 

perquè Tu mateix ets el teu destí. 

Aixeca't i mira pels matins, i respira la llum de l'alba. Tu ets la part de la 

força de la vida. Ara desperta, camina, lluita. 

Decideix-te i triomfaràs en la vida. Mai pensis en la sort, perquè la sort és 

el pretext dels fracassats. 

 
Quan acabeu us recomano les següents lectures. Jm 3,2; Fl 2,14; Col 3,12 

No culpis a níngú PABLO NERUDA 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

PREGUNTA MES DE JUNY 

Busquem un home 

Pista 2: Tenia dues filles i les va casar 

Pista 1: Era de nació arameu 

En aquests temps difícils necessitem el vostre 

recolzament en oració. 

El repartiment d’aliments i el suport han quedat aturats.  
 http://www.bonallavor.es/ 

ESTEM AL TEU COSTAT 

GRÀCIES 

Estàs sol o sola, ets una persona 

gran, estàs malalta. Et sents 

vulnerable, necessites ajut o 

necessites parlar. No ho dubtis, 

posa’t en contacte amb nosaltres. 

 650794353  

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Tots el diumenges ens trobem en a les 

18 en el canal Youtube. I després al 

ZOOM amb el cafè i les pastes. 

14-6-20 celebració del  

Sant Sopar, prepara el pa   

i el vi.  

El dimecres reunió de pregària a les 

20h ens trobem al Zoom. 

14-6 Mosaic a les 11,30 al ZOOM 

21-6 Classe d’ED a les 11h al ZOOM 

Tema: L’espiritualitat del Regne de Déu 

Si vols participar en aquestes activitats 

envia un Wass abans al  pastor 

650794353  i   podràs connectar-te per 

Zoom. 

ACTIVITATS PRESENCIALS 

suspeses  FINS NOU AVIS 

 

LA PREGUNTA DE L’ED 
Aprèn amb nosaltres!!! 

  

Que l'esperit de Déu 
habiti en cada un de 
nosaltres. 

Dll: Rm 15,13/ 

Dm: Ef 3,16/ 

Dc: Rm 8,2//Dj: 2Co 3,17/ 

Dv: Jn 14,17 Ds: Ef 2,20-22  

OFRENA 


