
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la Maria Cs, l’ 
Amadeu, Raquel R. 
 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 les que han sofert una pèrdua. 
 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, Mosaic, Evangelització... 
 Per la comunitat en aquest moments  de dificultat, per saber com gestionar 
aquesta crisi i  per poder celebrar junts el Crist. Per la responsabilitat personal de 
cada un de nosaltres. 
 Pels diaques i el pastor , saviesa i visió per seguir desenvolupant la tasca que tenim 
encomanada i els reptes que nous que haurem de superar cada dia. 
  Per les persones que treballen per cobrir les nostres necessitats.  
 Per la Llar d’avis de Vilafranca, l’Hospital Evangèlic i RIE. 
 Per les persones que pateixen, opressió i discriminació. Que puguem ser llum i 
font d’esperança. Pel campament de refugiats de Moria 
 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 
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 

27de setembre// 4 d’octubre 
Diaca de torn: Manel P//Francesc A 
Torn de porta:  Segons disponibilitat 

Suport educatiu:  Dijous 2/4 de 6 
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C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

27-9-2020 

Número 1757 

Reconeix doncs, avui, i pensa dintre teu,  

que el Senyor  és l’únic Déu,  

ni dalt al cel ni aquí baix a la terra  

no n’hi ha d’altre; 

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! 

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número  015806  

recorda-ho sempre en el teu cor 



Fa 4 anys, una mala caiguda i fèmur 
trencat. 
Per varis motius, van tardar 8 dies a 
operar-me, amb la promesa que tenia 
habitació a recuperació. Complicacions, i 
8 dies més immòbil. El dia que em van 
aixecar dues males noticies: ja no tenia 
habitació i per tant, l'endemà mati cap a 
casa. 15 dies immòbil passen factura i 
quasi no podia mourem. 
Nerviosa, preocupada, no podia dormir, 
fins que vaig decidir posar-ho a les mans 
del Senyor i fos el que ell volgués. 
Mati: em desperto ulls vermell i plorosos, 
marejada, ets. Un estat víric generalitzat. 
No podien enviar-me a casa en aquell 
estat i m'enviaven 15 dies a recuperació, 
que el final van ser 22 dies. Resultat: 
l'estat víric em va durar 2 o 3 dies. La 
resta: gimnàstica per enfortir i 
instruccions de com havia de fer les 
coses, sense fer els moviments que tenia 
prohibits. Sembla impossible, però, les 
vegades que vaig donar i dono, gràcies a 
Déu per contraure un virus 

En muchas situaciones de mi día a día, 
especialmente en esta época de COVID, 
se dan situaciones para las que no estoy 
preparada y lo sé y sé que es algo mucho 
más grande de lo que puedo manejar y, en 
esos momentos de miedo, siento el 
susurro de Dios que me dice: 
entrégamelo, no pelees tú, esta batalla es 
mía. Y ciertamente, Dios es el escudo 
protector de la llar en todas las 
circunstancias adversas 

FEM MEMÒRIA 

Fa 4 anys quan em van dir que a la 
meva mare li quedaven 3-4 mesos de 
vida.... (no tinc ni pare, ni germans), 
pensava no puc jo sola tot el dia a 
l’hospital i li vaig demanar forces al 
Senyor. Ell no només em va donar 
forces sinó que va enviar la "família 
espiritual" de l'església de la mare i 
feien torns perquè jo descanses. 
Sempre li agrairé que no em va deixar 
sola en aquell moments tant durs 

En medio de la crisis económica en 2010, Eva 
y yo nos quedamos sin trabajo el mismo mes. 
Teníamos un hipoteca super alta por pagar 
cada mes, dos niñas pequeñas y cero 
ahorros. 
Fueron verdaderos momentos de estar en el 
pozo, sin ver la luz y al borde de la 
desesperación.  
Pero también fue un tiempo muy especial a 
nivel familiar porque mes a mes veíamos la 
mano de Dios proveyendo para nuestras 
necesidades.  
En ese tiempo comprobamos como eran 
reales estás palabras de 1Reyes 17,14:  
Porque así dice el Señor, Dios de Israel: “No 
se acabará la harina en la tinaja ni se agotará 
el aceite en la vasija, hasta el día en que el 
Señor mande lluvia sobre la superficie de la 
tierra”. 

Amb 56 anys em vaig quedar sense feina i 
sense ingressos ja que els darrers anys havia 
sigut autònoma, i tenia uns deutes que havia 
de seguir pagant, ... Aquest es un dels 
moments en els que he sentit com El Senyor 
m’ha donat les Seves forces per lluitar, per 
posar-me les piles a buscar feina, i quan em 
sentia decaiguda, Ell em deia: Soc aquí! Això 
em feia valenta, amb empenta per superar la 
complexitat de la situació. I de cop i volta, et 
truquen d’una feina, que no has fet mai, i que 
no cobraria gaire però agraint a Deu i sabent 
que Ell m’ajudaria a dur a termini, i que 
potser em reservava alguna altre mes bona i 
així ha estat!! Ell m’ha portat fins on estic 
avui, una empresa en la que aviat farà 3 anys 
que hi soc, que m’han fet fixe i on em sento 
molt valorada. Deu m’ha mimat en els 
moments difícils i una de les cançons que 
mes he cantat durant aquest temps difícil, ha 
estat, “Em dones forces”, perquè El Senyor 
m’ha donat aquestes forces Seves amb les 
que superes els obstacles! 

Fa molts anys d'aquesta experiència: 
Portava prop d'un any pensant en 
comprar-me una petita petaca de 
butxaca. El dia que me la vaig 
comprar  em vaig veure implicat en 
una disputa de carrer i hi vaig mediar. 
Un home jove em va atacar i  vaig 
aturar tres cops de puny. El quart va 
ser una forta petada al meu cos. Just 
on duia la petaca d'acer. Em va mirar 
espantat i va marxar. Suposo que es 
va fer molt mal al peu. Déu em va 
posar una cuirassa de mig pam!!  

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

En aquests temps difícils necessitem el vostre recolzament          

en oració.  TORNEM EL 9 D’OCTUBRE, 

servint amb alegria!!  
 

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/ 93 710 3540  

 

Diumenge 4 d’octubre a les 18h culte 
d'adoració  si les circumstàncies ho 
permeten el celebrarem de manera 
presencial, seguint tots els protocols de 
seguretat i alhora l’emetrem  pel nostre  
canal Youtube.  
Tot els dimecres Trobada de pregària a 
les 20h 
9 i 23 d’octubre Rebost  
18 d’octubre torna amb energia l’ Escola 
Dominical a les 11 del matí de moment 
per ZOOM i  FB Live 

Convida als teus contactes.  

  
REPRENEM ELS CULTES 

DIUMENGE A LES 18H 

No estàs sol per seguir el 
camí  que ensenyà Jesús. 
Dll: Jn 14,16;  
Dm: Jn 16,13  

Dc:Is 30,21; Dj: 1Co 2,4-5;   
Dv: Rm 8,26-27; Ds: 2Co 12,9-10 ; 

OFRENA 

DIA DE LA UEBE 

INSCRIPCIONS 

Pots inscriure’t a la 68è Convenció que es 
celebrarà del 23 al 25 d’octubre. 
13 i 14 de novembre Terrasa formació de 
lideratge. Www.global-leadership.es/es 

En muchas situaciones de mi día a día, 
especialmente en esta época de COVID, 
se dan situaciones para las que no estoy 
preparada y lo sé y sé que es algo mucho 
más grande de lo que puedo manejar y, en 
esos momentos de miedo, siento el 
susurro de Dios que me dice: 
entrégamelo, no pelees tú, esta batalla es 
mía. Y ciertamente, Dios es el escudo 
protector de la llar en todas las 
circunstancias adversas 

En medio de la crisis económica en 2010, Eva 
y yo nos quedamos sin trabajo el mismo mes. 
Teníamos un hipoteca super alta por pagar 
cada mes, dos niñas pequeñas y cero 
ahorros. 
Fueron verdaderos momentos de estar en el 
pozo, sin ver la luz y al borde de la 
desesperación.  
Pero también fue un tiempo muy especial a 
nivel familiar porque mes a mes veíamos la 
mano de Dios proveyendo para nuestras 
necesidades.  
En ese tiempo comprobamos como eran 
reales estás palabras de 1Reyes 17,14:  
Porque así dice el Señor, Dios de Israel: “No 
se acabará la harina en la tinaja ni se agotará 
el aceite en la vasija, hasta el día en que el 
Señor mande lluvia sobre la superficie de la 
tierra”. 

Amb 56 anys em vaig quedar sense feina i 
sense ingressos ja que els darrers anys havia 
sigut autònoma, i tenia uns deutes que havia 
de seguir pagant, ... Aquest es un dels 
moments en els que he sentit com El Senyor 
m’ha donat les Seves forces per lluitar, per 
posar-me les piles a buscar feina, i quan em 
sentia decaiguda, Ell em deia: Soc aquí! Això 
em feia valenta, amb empenta per superar la 
complexitat de la situació. I de cop i volta, et 
truquen d’una feina, que no has fet mai, i que 
no cobraria gaire però agraint a Deu i sabent 
que Ell m’ajudaria a dur a termini, i que 
potser em reservava alguna altre mes bona i 
així ha estat!! Ell m’ha portat fins on estic 
avui, una empresa en la que aviat farà 3 anys 
que hi soc, que m’han fet fixe i on em sento 
molt valorada. Deu m’ha mimat en els 
moments difícils i una de les cançons que 
mes he cantat durant aquest temps difícil, ha 
estat, “Em dones forces”, perquè El Senyor 
m’ha donat aquestes forces Seves amb les 
que superes els obstacles! 

Avui és el dia de la UEBE, entitat de la 
qual formem part. La UEBE es 
fonamenta en els principis  baptistes, 
tenint molt present que les 
congregacions són autònomes i  
locals. Però s’han  creat sinergies de 
col·laboració i  aprenentatge mutu 
per enriquir-nos els uns dels altres.  
El motiu d’aquesta celebració és 
dona gràcies a Déu per la utilització 
d’aquesta eina per complir la Gran 
Comissió i impulsar a les comunitats 
a desenvolupar-la. I també demanar 
la direcció de Déu en els projectes de 
treball i els ministeris que es 
desenvolupen. I visió i respecte per la 
diversitat de les diferents 
congregacions que formen LA UNIÓ 


