
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  al matí 
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 ;  

Pastor: Nelson Araujo 696317485 

20 de gener// 27 de gener 
Diaca de torn: Myriam R /Eva LL 
Torn de porta: Ruben R/ Benjamí G 

 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, pel Mario, per en Dima, el Paco A, per l'Àngela Rb, per la 

Sebastiana. 

   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 propera assemblea d’ església. Per cada un dels serveis, ministeris i 

les persones que els desenvolupen. Pel desvetllament de vocacions per servir. 

 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència, 

esclavatge i les situacions que provoca la natura. 

 Per la situació del nostre país. 

 Per cada nou dia, agraint les benediccions  i les oportunitats de servir. 

ANIVERSARIS 

30 Anna M 

2 Sebastiana H 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

27 de gener de 2019 

Número 1670 

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! 

Tingueu pau entre vosaltres. 

Us preguem, germans, que sigueu considerats  

i us governen en el Senyor i us amonesten; 

tingueu-los en gran estima  

amb els qui treballen entre vosaltres  

i amor per consideració a la seva tasca.  

1 Te 5,12-13 



Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Acceptació pastoral. Nelson Araujo 

En primer lloc, volia donar les gràcies a aquesta Església local, a les persones 

que la componen. Des del primer moment tant la meva família com jo mateix 

ens hem sentit molt ben acollits en la comunitat. Ens sentim part d'aquesta 

família. Per a nosaltres això ha estat molt important. 

En segon lloc, no negaré que assumir un compromís com el que es presenta 

davant de nosaltres avui (pasturar  una Església centenària) ens crea una 

important sensació de vertigen. Com va dir l'apòstol Pau: Perquè som una flaire 

suau de Crist per a Déu, entre els qui van camí de salvar-se i els qui van camí 

de perdre's; per a aquests, una olor mortal que mata, per als altres, una olor 

vital que revifa. I per a tal responsabilitat, qui és idoni? (2Co 2,15-16) 

Així ens sentim avui. Som conscients de l'enorme tasca que tenim al davant i de 

l'important que és per a Déu la seva Església. Ser pastor implica una dedicació i 

una responsabilitat molt gran. Déu estima profundament la seva Església. I posa 

davant d'ella a homes i dones imperfectes (com jo). Per aquest motiu, a l'hora 

d'assumir aquest repte, volem fer-ho sota dues premisses: 

1. Sent que cap persona és absolutament adequada per a tan gran tasca, l'única 

forma de respondre a aquest repte és fer-ho sota la total dependència de 

l'Esperit de Déu. La nostra pregària és la mateixa que la de Moisès en el desert: 

"Llavors li va dir Moisès: Si la teva presència no va amb nosaltres, no ens facis 

partir d'aquí15 Moisès va contestar: “Si la teva presència no ens acompanya, no 

cal que ens facis marxar d’aquí." (Èxode 33,15). 

2. La segona premissa és molt similar. Necessitem l'auxili i la companyia de tota 

la comunitat. Déu posa davant nostre un bell camí cap a la construcció i 

l'anticipació del Regne de Déu. Però el projecte del Regne no pot ser realitzat 

només per un home o una dona. És un projecte comunitari. Per complir la 

missió que Déu ens encomana, cal la participació i la implicació de tots els que 

formem aquesta comunitat (des del més petit fins al més gran). 

Així doncs, em comprometo a assumir aquest projecte comunitari amb l'alegre 

convicció que només el podrem realitzar sota la dependència de l'Esperit i amb 

la companyia i la complicitat de tota la comunitat i de tots els amics i amigues 

que ens heu manifestat el vostre suport. 

Moltes gràcies per les vostres oracions en benefici de l'Església i en suport de la 

tasca pastoral que ara iniciem aquí.  Moltíssimes gràcies! 

http://www.bonallavor.es/ 

PREPAREM L’ESCOLA DOMINICAL 

Dll: 2Tim 1:13-16 Dm: 2Tim 1:16-17 

Dc: 2Tim 1:18 Dj: 2Tim 1: 7 

Dv: 2Tim 4: 16-17 Dss: Lluc 17: 3-4 

bonallavordiaconia@gmail.com 

La Pregunta de l’ED 

Concurs gener 

Busquem un poble (ciutat) 

Pista 1. El Senyor hi va passar amb els 

sdeus deixebles i el seguia una gran 

multitud. 

Pista 2. Hi va fer un miracle que va 

deixar atònits qui ho van veure i 

glorificaven Déu. 

Pista 3. El receptor del miracle era un 

noi 

Pista 4. La mare era viuda i plorava. 

1-2  Trobada de reflexió i pregària 

sobre la situació de Catalunya i els 

drets civils. Església del Turó de la 

Peira C/ Montmajor,15 BCN a les 

20h. 

2-2 CET, contemporaneos, amb 

Jo sé  Tamayo//  A ssem blea 

d’església a les 18h. 

8-2 Rebost 

15-2 Trobada de diaques i 

responsables de ministeris a les 20h 

22-2 Rebost 

Informació detallada al taulell  

 

MEMORIES/INFORMES 

Responsables de ministeris. 

Comenceu a elaborar les vostres 

valoracions de la tasca realitzada 

durant l’any 2018. El proper 2 de 

febrer tenim l’assemblea d’església i 

els hem de lliurar abans del 

diumenge 27, a la Myriam R o al 

correu del full. 

CET– CONTEMPORANIS 

2 DE FEBRER, a l'església del Redemptor 

de 9,45 a 13,30. Religión patriarcal y 

violencia de genero. Professor Juan José 

Tamayo. Teòleg progressista i crític amb 

l’ECR. 


