
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. Per la situació del nostre país. 
  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.  
  Per les persones refugiades, preses i les que viuen en situacions de guerra, 
violència, esclavatge. 
  Per cada nou dia, agraint les benediccions  i les oportunitats de 
servir. 

Bona Llavor 

Cultes 

20 d’octubre// 27 d’octubre 
Diaca de torn: David R//Manel P 
Torn de porta: Rubèn R//Benjamí G 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

20 d’octubre de 2019 

Número 1708 

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 

 e n s  s e n t i m  s e m p r e  p l e n s  d e  c o n f i a n ç a ;   

s a b e m  q u e ,  m e n t r e  v i v i m  e n  e l  c o s ,   

v i v i m  c o m  e m i g ra t s  l l u n y  d e l  S e n y o r,   

j a  q u e  f e m  c a m í  p e r  l a  f e ,   

s e n s e  v e u r e - h i .   

2 Co 5,6-7 



Els infants –3Mateu 18:1-6   Raquel Reginaldo 

El Senyor vol que acollim el Regne del Cel com un infant 

Els versets que no entenia massa bé i que és la base d’aquesta meditació: El 

verset 17 de Lluc 18 diu: “Us asseguro que qui no acull el Regne del Déu 

com un infant no hi entrarà pas. I recordeu que diu el mateix la lectura del 

començament. 

Ho vaig entendre, o almenys vaig tenir la impressió que ho entenia; un dia, 

en un parc, un pare que jugava amb el seu fill, el tirava enlaire, el recollia 

en els braços, l’abraçava i que feia el nen? Riure i abraçar el pare. 

Que fan els nens amb els seus pares terrenals? Una confiança total. No es 

qüestionen perquè els estimen, ni la quantitat d’amor que reben ni si són 

dignes d’aquest amor ni tota una llista de “perques”, que els adults ens 

qüestionem, i més pel que fa a la nostra relació amb Déu. 

Els infants, no es qüestionen aquests tipus de relació, accepten com a natural 

l’amor dels pares. 

I quan han entès que Déu és el nostre pare celestial i que Déu, el Senyor 

Jesús, els estima i cuida, tampoc s’ho qüestionen i l'estimen i creuen amb Ell, 

amb innocència i senzillesa. 

I així és com el Senyor vol que acceptem el Regna de Déu 

Hi ha una historieta, que no sé si és veritat o és una faula 

Es diu que en un poble estaven desesperats perquè feia temps que no plovia 

i se’ls acabava les reserves d’aigua. Van decidir fer una processió amb 

pregàries, perquè Déu els hi envies pluja. Van decidir dia i hora, i tot el 

poble com un sol home van assistir-hi. Hi va haver un nen que si va voler 

afegir. Va començar la processó i va passar una cosa que diferenciava els 

adults del nen; ell va ser l’únic que hi va anar amb paraigües. Va ser l’únic 

en tot el poble que va creure que Déu els escoltaria. 

Malauradament, quan som grans perdem aquesta fe sincera, innocent, 

absoluta. 

I, pot ser que vagi errada, només és un pensament meu, però jo crec que el 

Senyor vol que tinguem aquesta fe, sense reserves, inqüestionable, i senzilla, 

que ell és el nostre pare amorós i vol el millor per nosaltres. I amb senzillesa 

reben el regal del Regne de Déu 

Al taulell trobareu les cartes que s’han publicat des de 
institucions evangèliques sobre la sentència . 

http://www.bonallavor.es/ 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

Primera Església Evangèlica 

“Petites perles”  Dll: 2Cor 3:17 Dm: Joan 14:6 
Dc: Joan 13:14-16 Dj: Joan 16:33 
Dv: Isaïes 61:1 Ds: Isaïes 60:19 

20-10 Culte d’adoració a les 18h amb 

Iñaki Alonso pastor del EE Bethel de Sant 

Boi 

25-10 Rebost 

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 Rebost/The Bobby Lewis Ensemble 

a l’EEB de Badalona les 20h 

9-11 The Bobby Lewis Ensemble “El 

Gospel des de el cor de Harlem a SBD” 

a les 20h a l’espai Ciltura fundació la 

Caixa SBD. 

22 i 23 del 11 Gran recapte/ Rebost  

30-11 a las 19h Acte central del 50 

aniversari de la RIE a EE del carrer Verdi 

de Barcelona. 

6-12 i 20-12 Rebost 

31-12 Sopar de Cap d’Any 

Informació detallada al taulell 

LA PREGUNTA DE L’ED 
OCTUBRE  

BUSQUEM UN HOME  

PISTA 4: Es va convertir, però no de cor. 

Volia comprar els dons gratuïts del Senyor. 

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!!  

 

CULTE UNIT DE LA REFORMA 

El proper 26 d’octubre la coral 

participarà en el culte de la reforma i  

anirà amb autocar a Reus qui vulgui venir 

que s’apunti al Benjamí. 

A la llibreria ja disposem de calendaris 

i agendes pel proper any. RIE enguany 

uns ofereix una agenda 

CONCERTS 

El mes de novembre ens visita en 

Bobby Lewis i el seu grup, si en 

teniu la oportunitat no us perdeu. 

A Sabadell el dia 9 de Novembre.    

CALENDARIS I AGENDES 


