
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

Bona Llavor 

Diaques 

Caldera-Grup de pregària 

Corals 

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 

9 de la nit. 

Cada 2 divendres  a la tarda 
Repartim roba i aliments, i conversem 

Suport educatiu:  vacances estivals 

Diumenge: Culte d’adoració 11h 
Dijous: Culte de pregària fins el 
setembre 

 Vacances d’estiu 

Al·leluia:  Fins el setembre 

L’Estel:   

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  La Mercè R i el seu fill Enric, la 
Rosa,  l’Artur,  per l’Elisabeta ,   la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina,  la Isabel 
i el José; el Gori i la Feli,  la Teresa Q, la Gina,  la Maria Cs,   per la petita 
Valentina, Sonia i Joan F, per la Roser i en Paco, pel Mario, per en Dima. 
  Per totes 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 aquelles que 
no tenen una llar. 
   Per la nostra comunitat, cada un dels serveis, ministeris i les persones que 
els desenvolupen, i els  reptes que el Senyor té preparats per nosaltres.   
Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència, 
esclavatge i les situacions que provoca la natura. 
 Per la situació del nostres país. 
 Per cada nou dia, agraint les benediccions  i les oportunitats de servir. 

Cultes 
Senyores 

Francesc A: 609475704; Eva Ll 679124234;Albert M  657601050 

Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

22 de juliol//29 de juliol 
Diaca de torn:  Frances A/Albert M 
Torn de porta: Rubén R//Benjamí G 

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té les 

guardis només per a tu.            fulleto@1eebs.com   

ANIVERSARIS 
23 Elisabeta P 

HORARI D’ESTIU: CULTE 11H 

Del 24 de juny al 9 de setembre 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

22 de juliol de 2018 

Número 1643 

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! 

Alceu els ulls Alceu els ulls   

i contempleu els camps; i contempleu els camps;   

ja rosseguen ja rosseguen   

a punt de segar. a punt de segar.   

Jn 4,35 



"Combatent per JESÚS" Aport. de M. Lluïsa Miró  

El que hem de tenir en compte sempre és la recomanació que trobem a 1Pere 
3,15 "com a Senyor, reverencieu el Crist dintre el vostre cor, disposats sempre a 
respondre a tothom que s'interessi per l'esperança que hi ha en vosaltres". 
Aquesta és l'actitud que el Crist ens demanda a cada un de nosaltres a més 
d'estudi i coneixement de la Paraula. 
A la Bíblia podem trobar com evangelitzar ... 1a Timoteu 2, 4 ens diu quina és 
la voluntat de Déu "que vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement 
de la veritat". 
Hem de parlar als no creients "que vinguin al coneixement de la Veritat", hem 
de compartir. 
El nostre anhel ha de ser que les persones siguin salvades, no obsessionar-nos 
amb què assisteixin a l'església, però és cap allà on les hem de guiar. 
Demanar al Senyor que ens doni la seva compassió envers les persones 
"Jesús anava per tots els pobles i vilatges i ensenyava a les sinagogues, 
predicava l'evangeli del Regne i guaria tota mena de malalties i xacres. Veient 
la gran gentada, va sentir compassió d'ells perquè estaven cansats i abatuts 
com ovelles sense pastor. Aleshores digué als deixebles: "Hi ha bona collita, 
però hi han pocs segadors; pregueu, doncs, a l'amo dels sembrats que hi faci 
venir més segadors als seus sembrats." (Mt 9,35-38). 
Hem de recordar que l'Esperit Sant és el que convenç al món de pecat, de 
justícia i de judici. 
Som ambaixadors en nom de Crist, la nostra missió és dir a la gent que es 
reconciliï amb Déu". 
Com evangelitzar?: 
- El boca a boca. Jesús i els apòstols van usar aquest tipus d'evangelització.  
-Por tar  amb nosa l t res  t rac ta ts  i  l i tera tura adequada. 
-Obrir parades en mercats, fires, etc. 
- Fer el porta a porta. 
Per fer-ho es requereix valentia i preparació. És un mètode que van usar els 
apòstols  “I no paraven ni un sol dia, en el temple i per les cases, d'ensenyar i 
anunciar la bona nova que Jesús és el Crist” (Fets 5,42) 
Com tractar a les persones que ens visiten a l'església? Sent educats, saludant 
cordialment els que ens visiten. Quan parlem amb la persona, passar aviat al 
tema espiritual. El clima de la situació en què es troba el món... 
Siguem hospitalaris, acollidors, amables, amb la gent; no parlar només 
nosaltres, saber escoltar, fer preguntes per conèixer en quina condició es troba 
la persona espiritualment. 
"Oi que vosaltres dieu que encara falten quatre mesos per a la sega? Doncs 
jo us dic: Alceu els ulls i contempleu els camps; ja rosseguen a punt de 
segar. Jn 4,35            

A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones. A 

l’estiu no fem vacances. Ens sentim agraïts per la vostra 

col·laboració, recolzament i suport en oració. Us necessitem, TU 

ETS NECESSARI, ja saps on serviràs?. Propera distribució: 7-9 

LECTURES  BÍBLIQUES 

La GRACIA és un favor immerescut. 

Dll: Ef 2,4-9 

Dm: Sl 30 

Dc:: Sl 97 

Dj: Is 40,1-5 

Dv: Ef 3,14-20 

Dss: Fl 2,5-11 

22-7 Meditació: “Dos respuestas” per 

Marta Fernández de Cordoba 

29-7 Meditació de la Paraula Efraim 

Lara 

5-8  Reflexió de la Paraula Nelson 

Araujo 

7-9 Rebost 

9-9 Reunió d’església 

16-9 Inici ED i culte a les 18h 

Informació detallada al taulell 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Cada diumenge la 

capseta t’espera. De 

mica en mica o de 

cop.  

Desitgem que l’estiu 

sigui un temps de 

moltes benediccions.  

Si visiteu alguna 

comunitat  doneu 

salutacions de part nostra. Envieu fotos  

dels llocs que visiteu. Al fulletó ja ens 

han arribat les primeres fotos. 

Ens agrada compartir!!! 

Bon estiu 

http://www.bonallavor.es/ 

bonallavordiaconia@gmail.com 

COL·LA
BORA 

Terrassa 9 i 10 de Novembre del 

2018. Trobada de formació. 
www.global-leadership.es/terrassa/ca/ 


