
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, aliments, i conversem 

Suport educatiu:  vacances estivals 

Diumenge: Escola Dominical 11h 
Culte d’adoració 18 h 
Dijous: Culte de pregària:  20h 

Dijous a les 6 de la tarda 

Al·leluia:  Diumenge a les 20h 

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, el 
Paco A. 
   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.  
 Per la persona adequada que el Senyor té preparada per pastorejar la 
nostra comunitat.  
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 ;  

 

9 de setmbre/16 de setembre 
Diaca de torn:  David R//Myriam R 
Torn de porta: Benjamí G// Rubén R 

ANIVERSARIS 

16 Jaime R, 20 Raquel V G, 22 Carme P M 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

16 de setembre de 2018 

Número 1651 

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! 



“Jo també” Carles Raurell 

Aquesta petita frase formada per un pronom personal de la primera persona 

del singular i un adverbi, va ser el lema i símbol d’un moviment creat a l’any 

2017 amb les paraules amb anglès #MeToo a través de les xarxes socials per 

denunciar els abusos i agressions sexuals i no sexuals que patien algunes do-

nes i els seus promotors van animar a tothom a denunciar-ho a través del 

twitter i va arribar a ser el tema més piulat a les xarxes durant algun temps.  

La segona paraula “també” és un adverbi d’afirmació que serveix per unir 

dos conceptes en forma de suma o addició. Això és important perquè signifi-

ca que jo m’afegeixo, m’incorporo, vull anar-hi, vull participar en alguna tas-

ca engrescadora, vull fer allò tan positiu que tu has fet.  

Una de les característiques d’aquesta frase és que no porta verb i per tant dita 

així a pèl, no té cap sentit, per tant se n’hi ha de posar un perquè en tingui, 

per tant aquí s’obre un camp immens on moltes sensibilitats hi tenen cabuda. 

Amb les mans aixecades indiquem la resposta a una crida, per això el text 

d’Isaïes és adequat, doncs si el Senyor crida a servir-lo en allò que ha posat 

al nostre davant, nosaltres hem de respondre: I Jo també!  

El tema que tractarem aquest any a l’escola dominical seran els personatges 

de la Bíblia, majoritàriament femenins, però hi haurà de tot una mica. Per 

tant crec que seran unes lliçons prou atractives perquè es hi incorporem tot, el 

joves i els grans, i a més seran classes amenes i amb varietat de mestres. Us 

animo a participar-hi activament. Les dones de la Bíblia, llevat de casos ex-

cepcionals, han estat poc estudiades, però elles també ens donen un missatge 

i uns ensenyaments i una visió diferent del mon que pot ser prou interessant 

per aprendre molt.  

Visca la nostra Escola Dominical !! 

LECTURES  BÍBLIQUES 
Dones a la Bíblia 

Dll: Gn 3:20 Eva   Dj: Fets 16: 14 Lidia 

Dm: Est 2: 8-10 Ester  Dv: Fets 18: 26 Priscil·la 

Dc: Rut 1: 16 Rut Dss: Joan 20: 1 Mª      

 Magdalena 

 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Cada diumenge la 

capseta t’espera. De 

mica en mica o de 

cop.  

http://www.bonallavor.es/ 

bonallavordiaconia@gmail.com 

16-9 Inici ED 11h/ Culte a les 18h 

reflexió de la Paraula Ismael 

Gramaje 

23-9 Culte a les 18h meditació de 

la Paraula Nelson Araujo 

29-9 Sessió Inici de curs i celebració 

30 anys del CET a l’EEB del 

Redemptor a les 18,30h 

30-9 Culte a les 18h predicació de 

la Paraula Antpnio Asenjo 

Del 18 al 21 del 10 66è Convenció 

UEBE 

9 i 10 del 11 The global Leadership 

Summit a Terrassa 

24-11 Seminari de formació amb 

Felix Ortiz 

Informació detallada al taulell 

Avui últim diumenge per col·laborar 

amb l’escola de Guinea Equatorial amb 

material escolar de tot tipus (paper, 

quaderns, llapis, etc.), per enviant-ho a 

una escola de Guinea Equatorial. 

Necessiten la teva ajuda! 

Col·laborem 

FOTOS: EL NOSTRE ESTIU 
Últims dies per enviar les fotos de l’estiu 
dels llocs que heu visitat o d’aquelles 
coses que heu fet i voleu compartir Ja 
has enviat les teves? 
Compartir ens ajuda a ser més 
coneguts pels nostres germans i 
germanes.  Ens agrada compartir!!! 

Busquem una noia 

1.Eren 7 germanes, totes pastores. La 
Biblia només dóna el nom d’aquesta 

2. Van conèixer al qui arribaría a ser un 
gran líder de Déu, totes el mateix dia. 

CONCURS: Prova de setembre 


