
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 

27 d’octubre//3 de novembre 
Diaca de torn: Manel P//David R 
Torn de porta: Benjamí G//Ruben R 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

27 d’octubre de 2019 

Número 1709 

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! 

 Qui és fidel en coses sense importància, també és fidel en co-
ses de molta vàlua, i qui és infidel en coses sense importància, 

també és infidel en coses de molta vàlua 

Lluc 16: 10 



Fer la teva feina bé,  

reflecteix els valors del Regne Nelson Araujo 

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

Aquest és un text complex des de la nostra perspectiva occidental. A cop d’ull 
sembla que el majordom està "enganyant" per aconseguir el seu objectiu particular 
(fins i tot, egoista). Per sorpresa nostra, si ens hi fixem, veurem que el mateix 
senyor l'admira per la seva "sagacitat". El v. 9 ens dóna una bona pista per 
interpretar aquesta estranya paràbola: "Feu-vos amics per mitjà dels guanys 
injustos". Guanyeu-vos amics amb la falsa riquesa, a fi que quan s'acabi sigueu 
rebuts a les mansions eternes. 
El més probable és que els deutes dels deutors responguessin a interessos injustos i 
abusius (el que implicava que aquests no podrien pagar). El majordom, fent això 
actuava realment amb justícia per als deutors i, de passada, aconseguiria que 
aquests poguessin pagar els seus deutes. Per això en el v. 8 es diu que el senyor 
(que està decidit a acomiadar-lo) ara li elogia la seva "sagacitat", habilitat, 
estratègia i intel·ligència. No només es fa amic dels deutors, sinó que també ha 
aconseguit cert guany per al seu senyor. 
Moltes vegades es pensa que l'estratègia i sagacitat són atributs de gent perversa. 
A través de la història ens han arribat relats de lladres, estafadors i delinqüents 
que "es van sortir amb la seva", gràcies a la sagacitat. Per això, molts creients 
rebutgen aquestes actituds. Però fixem-nos que el text parla de "sagacitat", però 
també de "fidelitat" (v. 10). Fidelitat amb la justícia. I crec que és aquí on cal posar 
la càrrega de l'exhortació. 
El text presenta un important ensenyament per als deixebles sobre la correcta 
gestió dels recursos (lit. "riqueses", v. 11): Aquest ensenyament es pot resumir en 
tres punts que els cristians hem de tenir en compte en el món laboral, empresarial i 
econòmic. 
1. És important tenir cura dels recursos (molts o pocs, propis o aliens). El creient 

ha de ser reconegut, sempre, com algú diligent. v. 10. 
2. Els creients hem de ser fidels (precisos, constants) en la gestió dels recursos. 

Aquí "riqueses injustes" de referència a administrar "el d'un altre". Tant és en 
el lloc que ocupis, sigues fidel en el que fas. Ja siguis empresari, empleat o 
emprenedor, posa el cor en allò que estàs fent. (V. 11-12) 

3. Tota la nostra praxi econòmica, laboral i financera hauria d'estar supeditada 
a un principi fonamental: "som seguidors de Jesús i servidors de Déu". La 
nostra vida no hauria d'estar "esclavitzada pel desig desmesurat d'acumular 
més diners", sinó per reflectir els valors del Regne de Déu, a la feina, amb 
els companys, amb els nostres clients i amb els nostres caps. (V. 13) 

Què tinguem una feliç i beneïda setmana, on puguem clarificar el nom de Déu, 
també amb el nostre treball. 

http://www.bonallavor.es/ 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Dll: Mateu 7: 24-27 Dm: 1 Joan 4: 16– 21  Dc: Lluc 12: 4-12  
Dj: Lluc 6: 17– 23 Dv: Salm 24 Dss: Lluc 18: 9– 14 

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 Visita guiada al cementiri de 
Sabadell. A les 11h a la porta del 
Cementiri vell//The Bobby Lewis 
Ensemble “El Gospel des de el cor de 
Harlem a SBD” a les 20h a l’espai 
Cultura 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 
RESPOSTA DEL MES D’OCTUBRE 

SIMÓ EL MAG Fets:8: 9 

Us animem a participar. Escull la 

modalitat que més et convingui. És molt 

enriquidor!  

A la llibreria ja 

d i s p o s e m  d e 

calendaris i agendes 

pel proper any. RIE 

enguany uns ofereix 

una agenda a 5€. 

CONCERTS 

El mes de novembre ens 
visita en Bobby Lewis i el seu 
grup, si en teniu la 
oportunitat no us perdeu. 
Sabadell el dia 9 de 
Novembre.  
Per reserves al WhasApp  680 35025  

CALENDARIS I AGENDES 

TRASPÀS 

Aquesta setmana ha passat a la 

presencia del Senyor la mare dels 

pastors Delas de Valencia. 

Preguem per la família, que el 

Senyor els acompanyi en aquests 

moments de  dolor i pèrdua. 

CULTE DE PREGÀRIA I SENYORES 

La trobada de senyores i el culte de 

pregària del dijous 31-10-19, no es 

realitzaran. 


