
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:   

Senyores Francesc A: 609475704;  

Eva Ll 679124234; 

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, la 

Rosa, per la Sebastiana, pel Jaime R 

  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 una humanitat formada per homes i dones que es reconeguin, es 

valorin i es tractin com iguals.  

  Pels ministeris i serveis a la comunitat. Especialment pel Grup dinamitzador 

d’evangelització, pel treball que estant desenvolupant i el que desenvoluparan. Agraïm 

la capacitat i l’oportunitat que el Senyor ens dona 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. 

Cultes 

19 de maig// 26 de maig 
Diaca de torn: David R//Myriam R 
Torn de porta: Benjamí G// Ruben R 

ANIVERSARIS 

20 Gabriel L 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

19 de maig de 2019 

Número 1686 

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! 

No tingueu por. Sé que busqueu a Jesús, el crucificat 

Mateu 28: 5b 



1. La Gran Comissió: «Tota autoritat...»   Col·laboració Andreu Edo 

«Jesús s’acostà i els va dir: He rebut plena autoritat al cel i a la terra.» 
Si en un estudi bíblic es fa la pregunta de quina és la Gran Comissió. La majoria, 
responen, sense dubtar: «Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus...»,  
la qual cosa és correcte, però solament en part. La Gran Comissió no comença en el 
verset 19, sinó en el verset 18, que és el que en aquesta lectura ocupa la nostra aten-
ció. És un testimoniatge eloqüent del centrats que estem en les nostres pròpies con-
clusions, i que la majoria de nosaltres com a cristians creiem que comença amb la 
part que ens toca a nosaltres: anar a fer deixebles! 
      Si haguéssim estat part d'aquell grup de deixebles que va acompanyar a Crist 
durant el seu pelegrinatge terrenal, crec que ens haguéssim sentit una miqueta intimi-
dats per la magnitud de la tasca encomanada. Fer deixebles de totes les nacions? A 
penes havien sortit fora d'Israel una o dues vegades en la vida. Com podien ells, que 
ja estaven confosos i una miqueta perduts, abastar semblant emprenedoria? Per on 
podrien començar? Com farien per a sobreposar-se a tots els obstacles que segura-
ment enfrontarien? I què dir de l'ambient hostil que havien vist en les últimes setma-
nes? 
      Crist entenia totes aquestes preguntes i tantes altres que ni tan sols sabien formu-
lar. Per aquesta raó va fer primerament aquesta declaració, perquè d'una altra ma-
nera la immensitat del projecte amb seguretat els aclapararia. Queda clar, per la 
manera en què Jesús els va parlar, que ell no els estava deixant una intolerable càr-
rega; els cridava a avançar confiats sobre la victòria que va obtenir per mitjà de la 
seva mort i resurrecció. És precisament aquesta conquesta la que li va permetre rebre 
«tota autoritat» en el cel i en la terra. 
      El diccionari defineix la paraula «autoritat» (o potestat, en algunes traduccions) 
amb els següents termes: privilegi, capacitat, competència, llibertat, magisteri, con-
trol, poder, dret, força. N'hi ha prou amb llegir aquesta llista per a adonar-nos del 
contingut d’aquestes paraules de Crist: «He rebut plena autoritat». El Senyor està par-
lant de la llicència rebuda per a avançar on vulgui, prendre el que vulgui, quan el 
vulgui i on el vulgui. És a dir, els obstacles que un enemic no derrotat presentava als 
seus projectes han desaparegut. Assegut a la dreta del Pare, portant el Nom que està 
per sobre de tot nom, Crist ara és l'autoritat suprema i absoluta dels cels i la terra. 
      Els deixebles s’han de moure amb aquesta autoritat. La timidesa i la por ja no 
han de formar part de la seva experiència quotidiana. Pertanyen a la família d'Aquell 
que ha conquistat la mort. Mentre visquin en dependència absoluta del rei, ningú 
podrà fer-los front, ni oposar resistència. Per això estem en l'empresa de fer deixe-
bles, saber que ell té tota autoritat ha de produir en nosaltres una gosadia i un atrevi-
ment que frega la insensatesa. Avancem en el camí que ell ja va conquistar! 
      Per a pensar: Segurament Crist anticipava una mica d'això quan li va dir a Pere: 
«Sobre aquesta roca edificaré la meva església, i les portes de l’Hades no la domina-
ran» (Mt 16:18). L'església avança, segura en la seva victòria, i es fica a la ciutat ma-
teixa de l'enemic. Les seves portes no podran frenar l'avanç del poble de Déu! 

http://www.bonallavor.es/ 

LECTURES BÍBLIQUES 
EVA 
Dll: Gn 2:21-25 Dm: Gn 3:1-7  
Dc: Gn 3:8-12 Dj: Gn 3:13-16 
Dv: Gn 3:17-21 Dss: Gn 3:22-24 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

bonallavordiaconia@gmail.com 

La Pregunta de l’ED 

PREGUNTA MES DE MAIG 

Busquem UN MATRIMONI 

Pista 3. Déu els castigà per  

mitjà del líder 

Pista 2.  Un dels líders de l’Església els hi va 

dir.  

Pista 1. Van fer una cosa que no va agradar 

a Déu: Es van deixar temptar per Satanàs.  

24-5 Rebost 

24, i 30 de maig Suport educatiu a les 

17,30/ Culte de pregària a les 20h 

31-5 Campanya primavera Rebost 

solidari. Apunta’t 

3-6  Seminari ”Dinàmica de la fe” a 

1eebs 

7-6 Rebost 

16-6 Concert de primavera Coral 

Al·leluia 

21-6 Rebost 

Informació detallada al taulell 

FORMACIÓ 

CET– Reciclatge 

Seminari– Taller 

Ultima sessió el 3 de 

juny “Dinàmica de la Fe”, Reflexions 

sobre el que significa creure a la 

nostra església  1eebs .  

MIRA AL TAULELL  

TROBADA MÉS 55 

Recer Betesda, “LUZ 
EN LA OSCURIDAD” 
és la trobada per 
persones més grans 
de 55 és realitzarà en 
l’hotel Niba– Marvel de Comarruga, els 
dies 13 al 16 de juny. 

TROBADA DE SENYORES 

 De moment la trobada de senyores 

d’aquest dijous no es farà. 

Desitgem que ven aviat es puguin 

reprendre. 
MALATS 

En Jaime R continua a l’hospital, va 
millorant, però el procés serà lent. La 
Sebastiana  va evolucionant 
positivament. Continuem pregant per 
ells i les seves famílies.  


