
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

Diaques Caldera-Grup de pregària 

Corals 

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 

9 de la nit. 

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

 

Cada 2 divendres  al matí 
Repartim roba, aliments, i conversem 

Suport educatiu:  Dijous 2/4 de 6 a les 7 

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, per Ana Cristina jove d’en Paco R, per 
l’Elisabeta, la Paquita i el Jaime. 
  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. 

Bona Llavor 

Cultes 

13 d’octubre// 20 d’octubre 
Diaca de torn: Eva LL 
Torn de porta: Rubèn R//Benjamí G 

ANIVERSARIS 

13 Dorcas O 14 Marta N 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

13 d’octubre de 2019 

Número 1707 

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! 

Jesús va dir: "Us ben asseguro que, si no canvieu i us 

feu com els infants, no entrareu pas en el Regne del cel. 

Mt 18,3 



Els infants –2Mateu 18:1-6   Raquel Reginaldo 

I un altre exemple, doncs jo mateixa: Crec que ja ho he explicat 
en diverses ocasions, però ho recordo, perquè il·lustra el tema que exposo. 
Quan va acabar la guerra, jo tenia uns 4 anys, i per motius religiosos, a 
causa del règim, es necessitava la fe de baptisme i evidentment jo no la 
tenia i a més quasi tots els col·legis feien actes religiosos. No em van 
escolaritzar fins que en tenia uns 7 o 8, que la cosa es va suavitzar una mica 
i van trobar una acadèmia que em van acceptar. Durant l'estiu em van fer 
classes intensives per posar-me al nivell de les altres alumnes. Però tenia 
problemes: tantes coses en tan poc temps i tenia poca memòria. L’escull més 
gran? Les matemàtiques, que després van ser les meves predilectes, no hi 
havia calculadores, tot es feia de memòria. Ens feien recitar les taules de 
multiplicar, i no hi havia manera de recordar-les. Assegudes al voltant d’una 
taula rectangular, cap de taula la professora, la nena que les recitava més 
bé a la seva dreta i la que més malament a la seva esquerra. Jo tenia lloc 
vitalici a l’esquerra. 
Com què anava a l’Escola Dominical ens ensenyaven que si pregàvem amb 
fe, Déu ens escoltava perquè ens estimava, un dia, vaig aprofitar els 10 
minuts que ens donaven per repassar les lliçons, i en vaig utilitzar 5 per 
pregar: “Senyor ja veus que no tinc memòria i no recordo els números, et 
prego que m’ajudis a recordar”. Els altres 5 minuts vaig estudiar. La resposta 
de Déu va ser immediata: Quan em va tocar a mi recitar les taules, les vaig 
recitar totes seguides i sense ni una falta. Vaig passar de l’esquerra de la 
professora a la seva dreta de cop, i el lloc també va ser vitalici. Em va donar 
memòria i en abundància, que m’ha servit tota la vida. A qui a l’Església 
memoritzava poemes llarguíssims per les festes de Nadal i de la mare. I per 
la feina, els directius molts cops em preguntaven quan no recordaven alguna 
cosa. 
Ara amb els anys, cosa lògica, no tinc aquella memòria, però gràcies al 
Senyor, no em puc queixar de la que m’ha conservat. 
Quan el Senyor dona, ho fa amb abundància, tal com ens ho diu la carta de 
Jaume 1:5 Si a algun de vosaltres li manca saviesa, que la demani a Déu, 
que a tots en dóna generosament sense fer-ne retret, i li serà donada. Jo no 
vaig demanar saviesa, vaig demanar memòria i me la va donar. 
És per això que sempre insisteixo: porteu els nens a l’Escola Dominical! Ja 
ens ho diu Salomó: Instrueix l’infant en el seu camí i ni quan sigui vell se 
n'apartarà. Proverbis 22,6 i si per qualsevol cosa se n'aparten, l’ensenyança 
queda a dins i tard o d’hora, germina la llavor rebuda. 
(acabarà la setmana vinent)  

http://www.bonallavor.es/ 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Déu és el constructor 
Dll: He 3:1-6 Dm:  He 11:8-10 
Dc: Salm 127: 1 Dj: 1Co 3: 9-15  
Dv: Salm 118: 22-24 Ds: Ef 2:19-22  

17 al 20 del 10 Convenció UEBE 
20-10 Culte d’adoració a les 18h amb 
Iñaki Alonso pastor del EE Bethel de Sant 
Boi 
26-10 Culte de la Reforma a Reus i 
Concert al Redemptor aniversari RIE 
a les 19h 
7 al 9 del 11 The Global Leadership 
Summit 
7-11 Master class amb Bobby Lewis a E 
Trèvol a les 20h 
8-11 The Bobby Lewis Ensemble a l’EEB 
de Badalonaa les 20h 
22 i 23 del 11 Gran recapte  
30_11 a las 19h Acte central del 50 
aniversari de la RIE a EE del carrer Verdi 
de Barcelona. 
31-12 Sopar de Cap d’Any 

Informació detallada al taulell 

MALALTS 
Aquesta setmana la Paquita ha estat 
uns dies ingressada. Ja està a casa. 
A en Jaime ja li han donat l’alta. 
Demanem al Senyor que els guardi i 
cuidi, amb ells i a la seves famílies. 

LA PREGUNTA DE L’ED 
OCTUBRE 

BUSQUEM UN HOME  

PISTA 3: L’home que busquem no es 

separava d’aquest deixeble 

PISTA 2: Allà on era, hi predicava un 

deixeble que havia estat escollit com a 

diaca per fer una tasca.  

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!  

El passat 10 d’octubre va 
neixer la petita Clàudia, li 
donem la benvinguda i felicitem als seus 
pares i tota la família. Donem gràcies al 
Senyor per aquesta nova benedicció.  

El proper 26 d’octubre la coral anirà 

amb autocar a Reus qui vulgui venir 

que s’apunti al Benjamí. 

CULTE UNIT DE LA REFORMA 

CALENDARIS I AGENDES 

A la llibreria ja disposem de calendaris 

i agendes pel proper any. RIE enguany 

uns ofereix una agenda 

FELICITATS 


