
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 ;  

 

21 d’octubre//28 d’octubre 
Diaca de torn:  Albert M//David R 
Torn de porta: Benjami G//Ruben 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! 

28 d’octubre de 2018 

Número 1657 

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! 

Qui begui de l’aigua que jo li donaré ja 

no tindrà set mai més. 

Joan 4: 14 



Feliços els qui ploren 

      “Feliços els afligits, perquè seran consolats.” Mat. 5:4 
      El principi d'una experiència espiritual significativa, segons el que notem en la 
primera benaurança, és reconèixer la pobresa dels nostres propis cors. És fer un 
inventari dels nostres béns, en el que l'esperit es refereix, i descobrir que estem com-
pletament desproveïts de riqueses en aquest àmbit de la vida. 
      Aquest descobriment podria ser el principi d'alguna cosa nova, però no neces-
sàriament és així. Molts de nosaltres reconeixem que hi ha aspectes de la nostra vi-
da que estan malament, però això no produeix en nosaltres més que un encongir-se 
d'espatlles. Fins i tot podria utilitzar-se el descobriment de la nostra pobresa per a 
una estranya manifestació d'orgull. 
Quan aquesta revelació és obra de l'Esperit de Déu, però, ens condueix a aquest 
segon pas, que és el del plor. La nostra veritable condició davant de Déu porta amb 
si una profunda tristesa, perquè entenem com de gran ha estat la nostra ofensa 
contra ell. En la seva misericòrdia, ell permet que vessem llàgrimes per la nostra 
situació, perquè les llàgrimes són el principi de la sanitat. 
      Aquesta veritat és contrària a moltes de les ensenyances que ens transmet la 
nostra cultura, especialment si som homes. «Els homes no ploren», ens proclamaven 
la nostra gent gran, tot i que no teníem prou edat tan sols per entendre el que era 
un home. L'absència de llàgrimes, però, denota una estranya duresa de cor, pro-
ducte d'una falta de contacte amb la nostra vida emocional. Qui no plora, va 
aprendre en algun moment de la seva vida, que les llàgrimes només li portaven 
problemes. En el seu desig d'evitar aquestes dificultats, va reprimir un aspecte de la 
seva personalitat que és tan natural i necessari com alimentar-se. 
David, un dels homes més genuïnament espirituals en la Bíblia, freqüentment vessa-
va llàgrimes. En el salm 6 va confessar que havia regat seu llit amb les seves llàgri-
mes. En el salm 42 va declarar que les seves llàgrimes havien estat el seu pa de dia 
i de nit. Crist va plorar en més d'una oportunitat per coses que nosaltres ni tan sols 
entenem. Pere va plorar desconsoladament després de negar al seu Senyor. Els ger-
mans d'Efes van plorar intensament quan Pau els va dir que ja no els tornaria a veu-
re. Tot això indica una manera natural d'expressar tristesa i obrir les portes a l'obrar 
de Déu. 
      És precisament a això que Crist apunta quan declara que els que ploren són 
benaurats. Les seves llàgrimes no els deixaran buits i sols. El plor d'origen espiritual 
no produeix desconsol (2 Co. 7:10). Al costat del plor vindrà la mà tendra de Déu, 
que consola els afligits i seca les llàgrimes, ja que ell és un Déu qui “guareix els de 
cor afligit i els embena les ferides” (Sl. 147:3). Qui ha experimentat aquest consol 
sap que després del plor un se sent purificat i refrescat, com la terra sobre la qual 
ha caigut la pluja. No és cap vergonya plorar per l'acció de l'Esperit en les nostres 
vides. Beneïdes llàgrimes celestials. 
Per pensar: Ai dels que mai ploren, perquè la tristesa i l'angoixa els sotjaran tota la 
vida.  

http://www.bonallavor.es/ 

LECTURES  BÍBLIQUES 

La Samaritana 
Dll:  Mt 10: 5-7 Dm: Joan 4:1-4 
Dc: Joan 4: 5-10 Dj: 4: 11-15 
Dv: Joan 4: 21-24 Dss: Joan 4: 25-30 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

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

bonallavordiaconia@gmail.com 

28-10 Culte 18h. Meditació de la 
Paraula Sergi Edo, “Déu et crida, 
Déu et cuida” Is 6,1-8 
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 
30-11 i 1-12 Gran Recapte, David 
R o Elisabet B. 

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. 
Pista 4: L’avia del noi era una esclava i 
només va tenir un fill. 
 
Animeu-vos a participar! 

LLIBRERIA 
Ja disposem del calendaris i 
agendes pel proper any. Dona una 
ullada. N’hi ha d’especials per RIE. 

COL·LABORA 

El proper dia 2 del 11  

Concert Solidari del Cor Alegria  de 
Figueres pel projecte MISIONEA Lloc, EEB 
de Castellarnau Sabadell, en benefici per 
Missions Internacionals de la UEBE, on 
també hi col·labora la UEBC. Donatiu 5€ 

CONCERT SOLIDARI 
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se 
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