
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la Maria Cs, l’ 
Amadeu, Raquel R, Mª Antonia P. 
 Per les persones  més grans. Per les persones que han sofert una pèrdua.  
 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 i la represa: 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 gaudir de la celebració del 
Nadal d’una manera responsable. 
  Pels diaques i el pastor , saviesa i visió per seguir desenvolupant la tasca que tenim 
encomanada i els reptes 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, discriminació i efectes climàtics. 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 
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 

Bona Llavor Cultes 

27 desembre /  3 gener 
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R 
Torn de porta:  Segons disponibilitat 

Suport educatiu:  Dijous 2/4 de 6 

ANIVERSARIS    

 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

27-12-2020 

Número 1770 

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  

Qui vol amistat oblida les ofenses, perd l’amic el qui les 
retreu                                     Proverbis 17: 9 



ESTEM AL TEU COSTAT 

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  

Cultivant un esperit humil 

Dura tan poc el malvat! Si mires al seu lloc, ja no l´hi trobes. Però els humils pos-
seiran la terra, fruiran d’una gran pau. (Salm 37:10, 11). 

Quan estem llegint la Paraula de Déu, o escoltant un sermó, o sent discipulats, 
aquest ensenyament donarà fruit o no en les nostres vides depenent de quina 
classe de persona som. Les persones que són manses es beneficien de l'ensenya-
ment, perquè tenen la classe de disposició que afavoreix l'aprenentatge. Les que 
no ho són difícilment deixen que una altra persona els ensenyi. 

El Salm 37 ens diu que “els humils posseiran la terra i fruiran d’una gran pau”. 
(v. 11). A les persones que no són manses no els hi sobra pas la pau. No tenen 
el cor tranquil i la ment asserenada. Però la persona que és mansa gaudeix 
d’una abundància de pau, en la pau de la ment, la pau de el cor i la pau en les 
relacions. 

El Salm 25:9 ens diu, “encaminarà als humils en la justícia, i ensenyarà als man-
sos seva carrera”. Si volem que Déu ens guiï, que ens ensenyi el camí que hem 
de seguir, si volem conèixer el bon judici, si volem tenir visió, saviesa i enteni-
ment, hem de ser mansos. Veurem que això passa perquè les persones manses 
són: persones ensenyables, persones humils i persones obertes a rebre consell. 

Un altre tema important és el següent: Hem de rebre la seva Paraula amb humili-
tat, amb un cor senzill. El Salm 25: 4, 5 diu: “Fes que conegui, Senyor, les teves 
rutes, ensenya’m els teus camins. Encamina’m amb la teva veritat, instrueix-me". 
Aquest és un cor que està dient: "Senyor, ensenyeu-me. Necessito aprendre. Vinc 
com una estudiant per escoltar, per aprendre i per ser ensenyada". Tenir un espe-
rit humil és tenir un esperit receptiu a la Paraula de Déu, fent preguntes com: 
Com s'aplica això a mi? Estic disposada a fer els ajustos necessaris en la meva 
vida per obeir el que sigui que Déu digui en la seva Paraula? 

Escoltes les reprensions que Déu t’envia directament?. Reps la Paraula de Déu 
amb humilitat?  

Pregaria: Pare estimat, hem d’aprendre tantes coses. Necessitem tenir bona acti-
tud per aprendre. Perdona’ns si som orgullosos, si pensem que ja ho sabem tot, 
si pensem que sabem més que la persona que ens està ensenyant,  o si ens dis-
traiem pensant en altres coses. Ajuda'ns a rebre la teva Paraula amb humilitat i 
mansuetud, i que siguem ràpids a posar en pràctica tot el que aprenem. Amén. 

Devocionals Margarita Burt 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

http://www.bonallavor.es/ 

 

OFRENA 

LA PREGUNTA DE L’ED 

Concurs Desembre: 
BUSQUEM UNA ACCIÓ  
 
RESPOSTA 
- L’extermini dels nadons (Èxode 1 i 
Mateu 2:16) 

Responsabilitat, compromís, 
privilegi, adoració... Les 
teves aportacions són 
necessàries pel manteniment de la 
comunitat.  

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930 

Dll Rm 5: 6-11;  Dm Rm 6: 4-7;  Dc Ef 2: 11-13;   
Dj Ef 2: 1-6; Dv Ef 1:4-7;  Dv Col 1: 21-23. 

GRÀCIES 

OFRENA DE NADAL 

Enguany l’objectiu proposat és el 
d’adequar i actualitzar la instal·lació 
elèctrica d’un dels espais que més 
s’utilitzen de les nostres 
instal·lacions, la sala d’actes. 

27-12 Mosaic a les 11:30 

30-12 Culte comiat any 2020 a les 

20h per Zoom 

 Culte presencial i a Youtube a les 18h 

3-1 Escola Dominical a les 11:30 

6-1 No hi haurà culte de pregària 

8-1 Rebost 

10-1 Mosaic a les 11:30 

17-1 Escola Dominical a les 11:30 

22-1 Rebost 

24-1 Mosaic a les 11:30 

 

*Degut a la situación que estem vivint a 

causa del COVID, la nostra programació 

de Nadal tindrà únicamente els cultes pre-

sencials dominicals i l’especial de Nadal, 

sempre que entitats governamentals i sani-

tàries no ens indiquin el contrari. 


