
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:  fins l’octubre 

Diumenge: Escola dominical 11 h 
Culte d’adoració 18 h 
Dijous: Culte de pregària a les 20h  

 

Dijous  a les 18h 

Al·leluia:  a les 20h 

L’Estel:   

Senyores Francesc A: 609475704;  

Eva Ll 679124234; 

Myriam R: 676233434;  

David R: 607268842 ;  

Manel P: 615315239 

Pastor: Nelson Araujo 696317485 

  Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  La Mercè R i el seu fill Enric, la Rosa,  l’Artur,  
la Julia C i l’Andreu E, la Isabel i el José, el Gori i la Feli,  la Teresa Q, la Gina,  la Maria 
Cs,  per en Dima, pel Paco A,  per la Sebastiana, pel Mario LL,  per Ana Cristina jove 
d’en Paco R, per l’Elisabeta. 
  Per cada una de 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 una humanitat formada per homes i dones que es reconeguin, es 
valorin i es tractin com iguals.  
  Pels ministeris i serveis a la comunitat.  Pel Grup dinamitzador d’evangelització, 
per L’Escola Dominical, per la Coral, pel grup de Senyores, el culte de pregària, pel 
voluntariat de Bona Llavor. 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 cada nou dia, agraint les benediccions  i les oportunitats de 
servir. 

Cultes 

29 de setembre// 6 d’octubre  
Diaca de torn: Myriam R// Eva LL 
Torn de porta: Benjamí G// Rubèn R 

ANIVERSARIS 

30 Elisabet N P 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

29 de setembre de 2019 

Número 1705 

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 Senyor fa néixer l’herba per al bestiar i les 

plantes que l’home conrea 

Salm 104: 14 



L'il·lògic de la lògica  
Aportació 

Andreu E.M 

“Però els homes que van pujar amb ell van dir: No podem pujar contra aquest poble: 
é s  m é s  f o r t  q u e  n o s a l t r e s . ”  N o m b r e s  1 3 : 3 1 

El problema seriós que va experimentar el poble d'Israel tenia el seu origen en 
què no havien parat esment a les instruccions que Déu els havia donat. En enviar 
els dotze espies, ell li havia dit clarament a Moisès: «Envia uns homes que 
reconeguin la terra de Canaán, la qual jo dono als fills d'Israel» (Nm. 13:1). La 
funció d'aquests homes no va ser, en cap moment, avaluar si la conquesta de la 
terra era factible. Solament havien de reconèixer la terra, perquè Déu havia dit 
que seria ell qui la donaria. M'imagino que el Senyor desitjava animar el cor de 
la gent amb la informació de les meravelles que els esperaven en la terra que 
havia promès als seus pares, com podria també entusiasmar-nos a nosaltres, si 
veiem la pel·lícula d'un lloc que aviat visitarem. 
Per no haver entès quina era la naturalesa de la seva missió, els homes van 
creure que Déu els havia donat autoritat per a decidir si la missió era factible o 
no. Aquest error li va costar a una generació sencera l'entrada al lloc que tenien 
reservat. 
És de summe interès per a nosaltres observar els arguments que presenten 
aquests homes per a justificar el seu informe. En les explicacions que van donar 
veiem la clara evidència d'una de les més comunes estratègies que utilitza 
l'enemic contra els fills de Déu. Consisteix a apel·lar a la ment de l'ésser humà, 
presentant arguments lògics i acuradament fonamentats, perquè la persona 
desisteixi de fer el que Déu li demana. No tenim més que observar la vida 
d'alguns dels personatges de la Bíblia per a veure que això és molt comuna. 
Fixem-nos, en alguns personatges: Moisès, va presentar almenys tres arguments 
per a tractar de convèncer al Senyor que havia comès un error i ell no era 
l’adequat: que no li creurien, que era tartamut i que era una persona 
insignificant, totes les observacions encertades. Gedeó, quan Déu el va cridar, va 
argumentar que ell era el més petit d'una família pobra, afirmacions que també 
eren veritat. Saül, quan va veure la disposició de David per a anar contra Goliat, 
el va menystenir perquè era un jove sense experiència en la guerra. Això també 
era veritat. En cadascun d'aquests casos, la lògica estava del costat de la persona 
que discutia amb Déu. 
L'assumpte és que la vida espiritual no es basa en la lògica. Al contrari, la lògica 
gairebé sempre és una molèstia per als que volen avançar en les coses de la fe. 
Déu riu de la lògica. Ell no tria als que nosaltres triaríem, ni fa les coses com 
nosaltres les faríem. No hi ha res de dolent a raonar les coses, però a l'hora de 
seguir al Senyor no són els nostres arguments els que han de guiar els nostres 
passos, sinó una convicció absoluta que Déu sap el que està fent, encara que les 
seves propostes ens siguin completament il·lògiques. Armats doncs, de la fe, que 
es construeix sobre la Paraula de Déu, avancem en els projectes del Senyor. 
Per a pensar: «Mai podràs entendre per què Déu fa el que fa, però si creus, això 
serà tot el que faci falta. Aprenguem a confiar en ell pel que és». Elizabeth Elliot. 

http://www.bonallavor.es/ 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Déu cuida la natura perquè és la seva creació 
Dll: Salm 104: 10-14 Dm: Gn 1:27-29  Dc:: Gn 7: 7-10 
Dj: Is 35: 1-2  Dv: Gn 1: 11-12  Ds: Dt 22: 1-4  

29-9 Assemblea d’església a les 12,30 

5-10 Olimpíades Evangèliques 

11-10 Rebost 

17 al 20 del 10 Convenció UEBE 

7 al 9 del 11 The Global Leadership 

Summit 

22 i 23 del 11 Gran recapte  

Informació detallada al taulell 

L’ Assemblea de germans del carrer 

Terol celebra 150 anys i realitzaran 

un seguit d’actes que trobareu al 

taulell. Felicitem als germans de 

Terol i desitgem que el Senyor el 

continuï beneint.  

ON PUC SERVIR? 
Tenim moltes possibilitats de servei a la 
nostra comunitat. Has trobat el teu lloc? 
Diaconia bona llavor: divendres i suport 
educatiu dijous. La Coral, Audio visuals 
... Et sents motivat a servir en algun 
ministeri? Parla amb el responsable Tu 
tens un lloc. Tu ets necessari!!! 

150 ANYS DE TEROL 34 OLIMPIADA EVANGÈLICA 

Ja tenim l’equip!!! 
9 nens i nenes de 
la nostra església 
s’han apuntat per 
participar. Aquest 
dissabte han fet 
l’entrenament a 

l’Església de Castellarnau. Ara ens toca 
animar-los.  Si vols formar part de 
l’equip? PARLA AMB EN NELSON. 

CET 

El dissabte van començar els cursos 

del CET. Pots anar només a una 

sessió si cres que el tema potser 

interessant per a tu. Informació 

completa al taulell  

LA PREGUNTA DE L’ED 

PREGUNTA D’OCTUBRE 

BUSQUEM UN HOME 

PISTA 1: Es feia passar per una 

persona especial i no ho era. 

 
Us animem a participar. Escull la 

modalitat que més et convingui. És molt 

enriquidor! 


