
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per l’Amadeu, la Raquel R 
i Dorcas O. 
 Per les persones  més grans.  
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat.  Fes una llista i prega per 
cada una d’elles. 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, pel grup d’adolescents i joves; per les 
persones que ens visiten presencialment o per les xarxes. 
  Per la comunitat en aquest moments  de dificultat, per saber com gestionar 
aquesta crisi i  per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies que també 
estan vivint aquests temps de dificultat.  
  Pels diaques els responsables de ministeris 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 Josefina Mata i Betsan, l’Hospital Evangèlic i RIE. 
 Per les persones que pateixen opressió, discriminació i efectes climàtics. Que 
puguem ser llum i font d’esperança. Per Colombia, Israel i Palestina 
 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 

23 maig /  30 juny 
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R 
Torn de porta:  Segons disponibilitat 

Suport educatiu:  Dijous 2/4 de 6 

ANIVERSARIS    

24 Bellazid F 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

23-5-2021 

Número 1791 

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  

Perquè només el Senyor dóna saviesa, d’ell brollen 

seny i enteniment. 

Proverbis 2:6 



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  

PERE I JUDES Devocionals Margarita Burt 

"Qui diu la veritat proclama justícia; el fals testimoni l’engany". (Proverbis 12:17). 

 Lectura: Joan 21: 15-17. 

Hi ha una diferència entre mentir i enganyar, encara que els dos són cosins germans. Pere 
va mentir. Tres vegades va dir que no coneixia a Jesús. Va negar al seu Senyor. Judes, en 
canvi, va enganyar. Va viure tota una vida d'engany. Enganyava amb l'assumpte de portar 
la bossa per al grup mentre en manllevava  diners  per el seu propi benefici. Fingia ser un 
dels deixebles mentre tramava l'arrest de Jesús. Feia veure que era el seu amic fins al punt 
de donar-li un petó en el moment de la traïció. Judes no va dir cap mentida. Va enganyar i 
l'engany el va dur a la traïció i a la perdició. 

El que li va passar a Pere va ser un fet puntual. Va dir que no coneixia Jesús i el coneixia 
de debò, mentre que Judes feia veure que el coneixia quan mai no l’havia conegut. El pe-
cat de Pere va tenir perdó, però el de Judes no. Pere va plorar amargament i va ser restau-
rat. Judes no va plorar i mai va demanar perdó. Es va desesperar i es va penjar. 

L'engany és llarg, premeditat, calculat i fet expressament amb la intenció de fer creure que 
alguna cosa és certa quan no ho és. Una mentida es pot dir en un moment de dificultat i 
de feblesa, però després hom recapacita i lamenta el que ha fet i es penedeix de veritat. El 
perill de la mentida és que una mentida darrere l'altra sense penediment, al cap i a la fi, 
condueix a l'enduriment de cor i d'aquest pecat és molt difícil que ens en sortim. 

És fàcil que un fill nostre ens menteixi. Forma part de la condició humana. No ens ha de 
sorprendre. Quan els nens són petits cal ensenyar-los a dir la veritat. Quan menteixen i ho 
confessen, els premiem minvant el càstig per haver confessat el pecat. Preferim sentir la 
veritat i patir per sentir-la, encara que sigui molt forta, que no estar en tranquil·la ignoràn-
cia sobre el que un dels nostres fills està fent. Perquè confessin la mentida, ha d'existir la 
mena de relació amb nosaltres els pares, que permeti que ens parlin amb franquesa. Si el 
fill pensa que la nostra reacció serà exagerada, no se'ns obrirà. Quan ell confessa el seu 
pecat, practiquem l'afectuosa restauració com ho va fer Jesús amb Pere (Joan 21:15), sen-
se escandalitzar-nos, i sense posar el crit al cel, perquè sabem que nosaltres no son pas 
millors que els nostres fills. Quan ens han confessat la veritat, podem tractar adequada-
ment l'assumpte, incloent la seva motivació al mentir, i buscar solucions. Així podrem evitar 
el més gran patiment que comporta l'engany d'un fill que porta una doble vida perquè té 
temor d’estar en desacord amb nosaltres. Molt millor que digui que no creu el que creiem 
nosaltres que enganyar-nos i fer veure que si. 

Oració: Pare, ensenyeu-me a practicar l'afectuosa restauració com va fer Jesús, perquè és, 
quan hi ha amor entre nosaltres, que li és més fàcil al meu fill viure una vida transparent 
amb mi. Amén. 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

http://www.bonallavor.es/ 

 

OFRENA 

LA PREGUNTA DE L’ED 

CONCURS MAIG  
 
Busquem dos homes: 
Pista 1. D’un no sabem el nom. 
L’altre surt en dos evangelis, 
encara que no aclareix is és la mateixa 
persona. 
Pista 2. Caminen tots dos junts 
Pista 3. Estan molt tristos 
Pista 4. Al final, una gran alegria 

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

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930 

Dll Pr 10:1;       

Dm  Pr 10:7;      

Dc Pr 10: 11-12;    

Dj Pr 10:19-20;      

Dv  Pr 10: 29-30;         

Dss Pr 10: 31-32 

GRÀCIES 

23-5 Mosaic 11:30 per zoom i 

Facebook 

6-6 Escola dominical 11:30 per zoom 

Cada dimecres a les 20h Culte de 

Pregària per ZOOM 

Tots el diumenges a les 18h Culte 

d’adoració , presencial i per youtube 

   Cada dimecres a les 20h Culte de 
pregària  

Convida als teus contactes. 

 

Malgrat està en temps de COVID, segur 
que pots donar part del teu temps pel ser-
vei. Posa’t en contacte amb la responsable 
de Bona llavor diaconia i comenta on et 
sembla que pots servir  

CRIDES AL VOLUNTARIAT 

FORMACIÓ 

29 de maig a les 18:30 Xerrada col·loqui 
amb Mireia Vidal i Quintero: Les dones als 
orígens del cristianisme i per què encara 
estan d’actualitat. 

Si vols participar, envia un coreu a: 

info@esglesiaredemptor.org amb la parau-
la #METOO i t’enviaran un enllaç per po-
der participar-hi 

5 o 12 de juny de 10 a 12h  2 conferencies 
amb Michael Todd i Aja Brown ens repta-
ran a com mantenir la nostra vida en equi-
libri tot fent equip i com implementar els 
recursos i avançar per la igualtat,  tot capa-
citant a cada una de les persones que ens 
envolta. 
Lloc: UNIDA TERRASSA, Avgda. de Bèjar, 
299 - Terrassa 
Inscripcions: 
606.03.04.67/miriam66chimeno@gmail.c
om 

mailto:miriam66chimeno@gmail.com
mailto:miriam66chimeno@gmail.com

