
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:  dijous  a  les 5,30 

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:   

Cultes 

Senyores 
Francesc A: 609475704;  

Eva Ll 679124234; 

Albert M  657601050 

Myriam R: 676233434;  

David R: 607268842 ;  

 

14 d’octubre//21 d’octubre 
Diaca de torn:  Eva LL //Albert M 
Torn de porta: David R// David R 

 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,  pel Mario, per en Dima, el Paco A, per l'Àngela Rb, Jordi V. 

   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. 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

21 d’octubre de 2018 

Número 1656 

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! 



Feliços els pobres en esperit  Andreu Edo 

"Feliços els pobres en l'esperit, perquè d'ells és el Regne del Cel.” Mt. 5:3 

 
      La primera benaurança identifica el punt on comença tota obra espiritual en la vida de 
l'home: un reconeixement de la pobresa de la nostra pròpia condició. És el resultat d'un mo-
ment d'il·luminació, produït pel Senyor, on desapareixen totes les coses que ens han portat a 
creure que som alguna cosa. Ens veiem com ell ens veu: en un estat de fallida espiritual. 
El millor exemple d'això el tenim en la història del fill pròdig. Els dies de glòria en els quals la 
vida era una successió de festes, facilitada per una voluminosa cartera i un interminable desfi-
lada d'admiradors, havien quedat enrere. Assegut entre els porcs, amb la roba esquinçada i 
bruta, sentint l'implacable assetjament de la fam, el noi «tornar en si». És a dir, va arribar un 
moment en el qual va veure la seva veritable condició i va entendre que estava absolutament 
perdut i sol en el món. La pobresa de la seva condició el va portar a emprendre el camí de 
tornada cap a la casa del seu pare. 
     Pobresa d'esperit, hem d'aclarir, no es refereix exclusivament a l'experiència que eventual-
ment ens condueix a la conversió. Més aviat és una condició a la qual periòdicament ens por-
tarà de nou el Senyor. A mesura que transitem per la vida, una i altra vegada caiem en postu-
res de supèrbia i altivesa que són contràries a l'esperit del regne. L'única esperança per a nos-
altres, en aquestes ocasions, serà tornar a percebre la nostra real condició espiritual. Tal va ser 
l'experiència de Pere que, portat pel seu propi entusiasme, va voler donar testimoni de la seva 
fidelitat a Jesús lliurant la seva vida per ell. El menyscapte, dolorós i profund, el va ajudar a 
veure amb absoluta claredat la seva condició personal. 
      Crist va proclamar que la benedicció que acompanyava aquesta condició era posseir el 
Regne del Cel. En això, no podem deixar de notar el marcat contrast amb els conceptes del 
món, on els regnes es conquereixen amb força i violència. Les ambicions agressives d'aquells 
que han arribat a les més altes posicions en el món polític, empresarial o cultural semblen 
confirmar l'observació que en aquest món no hi ha espai per als febles ni els humils. I això 
creiem, fins que apareix enmig nostre una Mare Teresa, una diminuta figura que es va dedi-
car sense reserves a servir els més oblidats de la terra. Cap al final de la seva vida va caminar 
entre els poderosos, va entrevistar a presidents i reis, i va compartir el seu missatge amb mili-
ons de persones. Però no ho va aconseguir per esforç, sinó pel camí de la pobresa d'espe-
rit. En l'àmbit espiritual, el regne és lliurat a aquells que reconeixen que no posse-
eixen aptitud alguna. Hem de recordar la paraula del Senyor als israelites: 
“Perquè el Senyor Etern, el Sant d'Israel, ha dit això: "Si us convertiu i resteu tran-
quils, sereu salvats; en la calma i en la confiança tindreu la fermesa." Però no ho 
heu volgut,” 

Per pensar: 
      “Tu dius: Sóc ric, estic ben proveït i no em falta res, però no t'adones que tu 
ets el més desventurat i miserable, pobre, cec i nu.” 

http://www.bonallavor.es/ 

LECTURES  BÍBLIQUES 

Raquel i Lia 

Dll: Gen 29:1-9 Dm: Gen 31: 19-20  

Dc: Gen 29:16-26 Dj: Gen 31: 32-35 

Dv: Gen 30: 22-24 Dss: Rut 4: 11 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Cada diumenge la capseta t’espera. De mica en mica o de cop.  

bonallavordiaconia@gmail.com 

21-10 Culte 18h. Meditació de la 
Paraula Amparo Montagut, “Sense  
seguidors no hi ha missió” 
28-10 Culte 18h. Meditació de la 
Paraula Sergi Edo 
4-11 Culte 18h. Meditació de la 
Paraula Toni Bodego 
7-11 Presentació llibre”LUTER buscant la 
veritat, va canviar la història d’ A 
Gelonch, al Museu d’Història de Bcn  a 
les 19,30 
9 i 10 del 11 The global Leadership 
Summit a Terrassa 
9-11 Rebost// 50 anys de la revista 
Presència Evangèlica, a les 19h a l’EE de 
Gràcia BCN, Terol 22 
17-11 Reunió UMMBEAC a la 1eebs 
23-11 Rebost 
24-11 Seminari de formació amb 
Felix Ortiz 

Informació detallada al taulell  

La Pregunta de l’ED 

Busquem un noi: 

Pista 1: Era el primogènit 

d’un fill gran d’un 

patriarca. 

Pista 2: El seu pare també era el 

primogènit, però no l’hereu. 

Pista 3: El patriarca, avi del noi, va 

tenir un total de 8 fills, però només 1 

de l’esposa. 

Animeu-vos a participar! 

LLIBRERIA 
Ja disposem del calendaris i 
agendes pel proper any. Dona una 
ullada. 

COL·LABORA 

La nostra germana Una Herbage ens ha 

deixat per anar a la casa del Pare. Estem 

agraïts al Senyor per haver pogut gaudir 

de la seva estima, i la seva veu i també del 

seu compromís com cantaire durant molts 

anys amb la Coral Al·leluia. 

TRASPÀS 


