
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 

 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, per en Dima, pel Paco A, per l'Àngela Rb, la Lidia. 

   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 han de superar la pèrdua d’un ésser estimat. 

  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. 

 Per la situació del nostre país. 

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

3 de març //10 de març 
Diaca de torn: Eva LL// David R 
Torn de porta: Rubén R //Rubén R 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

3 de març de 2019 

Número 1675 

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 teu cos s’ha commogut i t’has humiliat 

davant el Senyor 

2 Reis 22: 19a 



CRISI DE LA IMATGE DE DÉU  Pensament de l’ED del dia 17-2-2019  (2ª part)      

Encara hi ha persones que interpreten i ensenyen que determinades situacions, 

com ara accidents, malalties, atur, dificultats, tenen el seu origen en Déu (per 

allò que tot ve d’Ell) i que son un càstig amb la finalitat d’exemplaritzar, i clar, 

aquesta imatge d’un Déu que premia i castiga severament per raons més pro-

peres a l’atzar que no pas a d’altra cosa, les persones del segle XXI no les po-

den assumir.  

Aquesta imatge (sempre parlem d’imatge) s’ha d’erradicar mitjançant la figura 

de Jesús de Natzaret, expressió de la vertadera naturalesa de Déu: L’amor. Je-

sús ens permet descobrir que en Déu no hi ha lloc pel recel, que ens acompa-

nya en totes les nostres circumstàncies, des de la més gratificant a la més dolen-

ta. 

IMPORTANT: Davant el mal del món, tenim el problema de resoldre com com-

patibilitzar el poder i la bondat  de Déu amb aquest mal. El món és món per les 

seves pròpies lleis naturals i tot el que pertany a ell és subjecte a limitació, evo-

lució, deteriorament, extinció i mort. Déu no és la causa d’inundacions, erupci-

ons de volcans, terratrèmols, tampoc de malalties, envelliment etc. Son el resul-

tat de les lleis biològiques.  

Pel que fa referència al mal, tot i que és una mica misteriós, moltes vegades és 

resultat de les nostres accions. Construïm habitatges que poca qualitat en zones 

impròpies. Corrupció, nens soldats, tràfic de drogues, abusos...el problema és 

el mal us que en fem de la nostra llibertat. Cal modificar aquesta imatge del 

Déu allunyat de la realitat, per la d’un Déu que ens acompanya en mig de les 

nostres circumstàncies, que no és absent, però que no modifica les lleis posades 

per ell mateix.  

Conclusió: Les imatges de Déu no son DÉU, ja que les sobrepassa totes. L’apro-

pament l’hem de fer mitjançant Jesús que va dir que qui l’havia vist a Ell havia 

vist Déu. 

 

http://www.bonallavor.es/ 

PREPAREM L’ESCOLA DOMINICAL 

Personatges: Eunice i Lois 

Dll: 2 Tim 1:1-2 

Dm: 2 Tim 1.3-5 

Dc: 2 Tim 1:6-8 

Dj: 2 Tim 1: 9-10 

Dv: 2 Tim 1: 11-12 

Dss: 2 Tim 1: 13-14 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

bonallavordiaconia@gmail.com 

La Pregunta de l’ED 

Resposta febrer: La vara 
que floreix (Nombres 17) 
 
CONCURS MARÇ 
Busquem un home 
Pista 1. Tenia molts germans i va tenir 
dos fills 

FORMACIÓ 

9-3 CET– Clàssic, Predicando de forma 
transformadora, Professor J. A Cuenca 
Lloc: Unida Terrassa Horari de 10 a 19 
20-3  CET– Contemporanis  Aspectos 
bíblicos Teologicos i pastorales amb  el 
teòleg Harold Segura de 9,45 a 13,45 
amb el tema “Teologia con rostro de 
niñez” Lloc a determinar, ens demanen 
que si esteu interessats confirmeu. 

sala barts BCN 
a les 18 o 21, 

concert benèfic 

4 al 10-3 Esglésies pregant per 

esglésies, Mans a l’obra! 

7,14,21, 28 del 3 Suport educatiu a 

les 17,30hTrobada de Senyores a les 

18h,  culte de pregària a les 20h. 

8-3 i 22-3 Rebost 

9-3 CET Predicando de forma 

transformadora Unida Terrassa 

15-3  Presentació a l’Unida de 

Terrasa “SOS cristians” de Pilar 

Rahola a les 19h 

17-3 Culte de celebració inici pastoral 

d’en Xavier Guerrero a l’Església del 

redemptor de SBD a les 12h 

20-3 Teologia con rostro de niñez 

amb Harold Segura 

30-3 Concert REVIU, Sala Barts BCN 

Fins al 30-3 Exposició  de pintura EE 

Baptista de Gràcia  

Informació detallada al taulell  


