
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 

27 de gener// 3 de febrer 
Diaca de torn: Eva LL// Albert M 
Torn de porta: Benjamí 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, pel Mario, per en Dima, pel Paco A, per l'Àngela Rb, per la 

Sebastiana, la Lidia , l’Eva T, en Dani P, l’Amadeu G i Rosa la mare de la 

Margarita. 

   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. 

 Pels nous responsables dels serveis, ministeris de la comunitat. 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. 

ANIVERSARIS 

3 Elisabet B, Maria C- 4 Elisabeth P 

7 Anna P 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

3 de febrer de 2019 

Número 1671 

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! 

El prengueren apart i li van exposar el Camí de Déu 

Fets 18: 26b 



El primer amor 1a part Raquel Reginaldo 

Cada cop que em pregunten si vull fer la meditació de l’Escola Dominical, el primer que faig és 

posar-ho en mans del Senyor i dir-li que si no és la seva voluntat que parli del que he pensat 

no trobi els versets, ni les paraules, i tot hi així em costa bastant arrodonir-ho. Aquesta vegada 

ha estat diferent. Sense que em demanessin si podia fer-ho, de cop vaig trobar el tema, versets 

i paraules en pocs instants, vaig pensar que m’ho havia inspirat el Senyor, i  per acabar-ho de 

arrodonir, vaig pensar que si em demanaven que ho fes, aleshores si que ja estava ben segura 

que era la seva voluntat. 

La idea va venir d’uns versets: “Aquell dia va començar una gran persecució contra l’església 
que era a Jerusalem” Fets 8:1 “Els que s’havien dispersat van anar pertot arreu anunciant la 
bona nova de la paraula” Fets 8:4 “Lloaven Déu i eren ben vistos de tot el poble i cada dia el 

Senyor afegia a la comunitat els qui acollien la salvació” Fets 2:47 

Quan llegeixo aquests versets, recordo l’església de quan jo era petita, adolescent (joves Inter-

medis que ens deien aleshores) i els primers anys de joventut. 

Vaig començar a anar a l’església quan els germans es reunien al local de la carretera de Bar-

celona. Recordo poca cosa d’allà, era petita, no sé ben bé però crec que tenia uns 3 o 4 anys. 

Si que recordo anar-hi de la ma de la meva avia paterna. Era una sala molt gran, més aviat 

quadrada i plena de gent, pot ser que tingués aquesta impressió perquè jo era molt menuda. 

Recordo que quan tenia entre 5 i 10 anys ens reuníem per les cases per celebrar els nostres 

cultes. Degut a meva edat, no sabia exactament el perquè però si sabia que era degut a la 

repressió del regim imposat  (encara que fos per les cases, anàvem a la capella, que era com 

en dèiem aleshores d’anar a l’església) i també que cada dia érem més colla. De tal manera, 

que, quan la cosa es va suavitzar i van permetre reunir-nos, els meus oncles, van decidir ade-

quar el menjador d’una casa que s’estaven construint, al carrer Cellers, per utilitzar-lo com a 

temple, recuperant bancs i l’harmònium.  

Al cap de poc temps es va fer petit, perquè el Senyor hi anava afegint nous creients i simpatit-

zants, i es va veure la necessitat de disposar d’un local més gran i definitiu: El temple del que 

gaudim ara, inaugurat el 19 de març de 1948, quan jo tenia 14 anys. 

Recordo amb molt d’amor els primers anys, abans que l’església es dividís, feia goig de veure 

els bancs tots plens, avis, adults, molt jovent i molta quitxalla. 

No hi havia cotxes, ni televisors, ni mòbils, poques cases tenien telèfons fixes. Es feien excursions 

multitudinàries amb altres esglésies, amb tren o llogant un autocar. El diumenge, quan acabà-

vem els cultes, el jovent anàvem en grup a passejar per la Rambla, els dies que no visitàvem 

alguns germans o germanes que feia dies no veiem, o estaven malalts etc,  Recordo, inclús 

haver anat a les coves de Sant Oleguer i a les barraques on hi vivien germans i/o amics aca-

bats d’arribar d’altres províncies, i també la il·lusió que hi posàvem en preparar festes a l’esglé-

sia. 

I aquí ve la pregunta que em faig sovint: Perquè llavors hi havia tants cristians i simpatitzants i 

ara no?  (En parlarem la setmana vinent) 

http://www.bonallavor.es/ 

PREPAREM L’ESCOLA DOMINICAL 

Dll: Rom 16: 1-2 

Dm: Rom 15: 30-33 

Dc: Rom 16: 17-20 

Dj: Fets 18: 9-10 

Dv: Fets 18: 11-17 

Dss: Fets 18: 22 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

bonallavordiaconia@gmail.com 

La Pregunta de l’ED 

Resposta Gener: 

NAIN (Lluc 7: 11) 

Concurs Febrer: 

Busquem un miracle 

Pista 1. Passa quan el poble d’Israel 

es revela contra Déu i els dos 

dirigents escollits. 

8-2 Rebost 

15-2 Trobada de diaques i 

responsables de ministeris a les 20h 

17-2 Culte de les 16 amb la 

participació de l’Aida Banyuls 

22-2 Rebost 

8-3 Rebost 

22-3 Rebost 

Informació detallada al taulell  

AGRAÏTS 

Agraïm la tasca realitzada pels 

responsables de ministeris i serveis 

a la comunitat que han fet possible 

que totes les coses funcionessin i 

que han estat al servei de la 

comunitat i del Senyor durant 

aquest 2018. Encoratgem a tots els 

germans i germanes que entomen 

aquestes responsabilitats pel 2019.  

Segur que sereu de benedicció per 

la comunitat i junts portarem la 

Missió que tenim encomanada 

endavant. GRÀCIES!!! 

NOVA ETAPA MINISTERIAL 

El pastor Ruben Gramaje de Manlleu 

ens fa saber que acaba la seva etapa 

ministerial en aquesta població i que a 

partir del mes d’abril inicia una nova 

etapa  a l’Església del Buen Pastor de 

Madrid. 


