
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies.   

 Per les persones  més grans,  especialment en aquest moments que són molt vulnerables.    

 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat. Per anar fent el  

desconfinament com cal. Per tots aquells (fills, nets, familiars..) que s’han 

distanciat del Senyor.  

 Per les persones que tenen dificultats per trobar un lloc per passar aquest 

temps de confinament. (Els més vulnerables) 

 Per la situació de crisi sanitària que està vivint el nostre país i tot el món. 

 Pels ministeris i serveis a la comunitat, que el Senyor ens doni saviesa i visió 

per seguir donant testimoni d’Ell 

 Per la comunitat en aquest moments  de dificultat per poder celebrar junts el Crist 

  Per les persones que treballen per cobrir les nostres necessitats: personal 

sanitari, treballadors dels comerços d’alimentació, transportistes, serveis 

d’emergència, voluntaris... 

 Per les persones que pateixen, que puguem ser llum i font d’esperança. 

 Agrair el do de la vida, i les possibilitats que ens dona per compartir 

l’amor Déu. 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

Diaques 

Caldera-Grup de pregària 

Corals 

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 

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té les guardis només per a tu.    

fulleto@1eebs.com. MOLTES GRÀCIES! 

Bona Llavor 
Cultes 

3 de maig //10 de maig 
Diaca de torn: Francesc A //David R 
Torn de porta:  Segons disponibilitat 

Suport educatiu:  Dijous 2/4 de 6 
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C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

3 de maig de 2020 

Número 1736 

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 poder del silenci  Glòria Pérez Viedma 

Lupa Protestante 

 Aquest estiu vaig estar fent un voluntariat al Nord d'Irlanda, era un lloc de calma i 
pau al cim d'un turó, envoltat per l'oceà Atlàntic i amb una bella vista a uns 
abruptes penya-segats. 
Enmig de les tasques diàries, hi havia dos temps per al silenci, un al matí i un altre 
al vespre, tothom era ben rebut, persones de diferents creences i sensibilitats, hi 
havia qui ho prenia com un temps d'oració, altres de meditació i alguns tan sols de 
relaxació. 
Descobrir el silenci m'ha resultat una experiència molt enriquidora. Per a les 
persones que ens agrada molt parlar, el silenci és una cosa gairebé antinatural. 
Recordo la primera vegada, em vaig sentir estranya, alguna cosa incòmoda i la 
meva percepció de el temps, va canviar radicalment. Va resultar que vint minuts es 
feien eterns, lents, pausats. Vaig intentar relaxar la meva ment, tancar els ulls, 
deixar d'elaborar pensaments sense parar. I vaig descobrir, que si som capaços 
d'aturar per un breu temps les tasques i les responsabilitats de cada dia i ens vam 
quedar quiets en silenci, potser podrem aprofundir en el profund de la nostra 
ànima i allà, moltes vegades, escoltar la veu de Déu. 
No és una veu audible, ens parla com una abraçada silenciosa i càlida. Ens porta a 
la ment pensaments bons, pensaments de pau. Ens fa sentir profundament estimats, 
profundament valuosos. I aquest sentiment és necessari per afrontar les tempestes 
d'aquesta vida, que ens criden constantment que no valem prou, i que no podrem 
aconseguir el que ens proposem. La veu càlida i el murmuri de Déu diu; tu ets 
important, no tinguis por, pots fer-ho, jo estic amb tu. I és en aquesta seguretat i en 
aquest abraçada silenciosa i amorosa de Déu, quan la nostra vida recobra el sentit. 
Cada dia a les nou del matí i a les nou del vespre, sonava una campana per 
anunciar-nos el temps de silenci. M'encantava que em recordessin que cal 
començar el dia a la presència de Déu. M'encantava escoltar aquesta campana. 
La meva mare em va transmetre el seu amor a Déu i també em va encomanar l'afecte pel so 
de les campanes, a ella li recordava el poblet dels seus pares, Jimena, a la província de Jaén, 
on va passar els temps més feliços de la seva infància. 
A la vida tots necessitem de vegades, una campana que ens alegri i que ens 
desperti, que ens avisi i recordi que ens hem d'aturar. Que hem de tenir temps per 
el silenci i per ser agraïts. 
Li tinc un afecte especial a aquesta campana. Durant les primeres setmanes l'escoltava i em 
transmetia alegria i tenia certa intriga en saber on es trobava. Vaig imaginar que estaria a la 
part alta d'alguna torre, com és l'habitual, però no vaig poder veure-la. 
Vaig observar que la persona encarregada de portar el temps de silenci, marxava 
quan faltaven uns minuts i la feia sonar, finalment un dia vaig preguntar: 
- On és la campana ?; - Has de haver-la vist em van dir, has passat davant d'ella 
infinitat de vegades, és aquí a prop, a la zona lúdica, de camí a la casa principal. 
Aquella mateixa tarda em vaig acostar a la zona de jocs i la vaig buscar per tot 
arreu, vaig pensar que m'havien fet una broma. 

LECTURES BÍBLIQUES 

La fidelitat és una actitud constant i 
compromesa amb allò que es vol 

assumir. La capacitat de complir les 
promeses. 

Dll: 1Co1,9//Dm: 2Te 3,3// 
Dc: 1Co4,1-2// Dj Ga 5,22//  

Dv: Pr 3,3// Ds: Heb 10,23// 

http://www.bonallavor.es/ 

bonallavordiaconia@gmail.com 

LA PREGUNTA DE L’ED 
Aprèn amb nosaltres!!! 

RESPOSTA MES D’ABRIL 
La copa de Josep 

PREGUNTA MES  DE MAIG 
Busquem un home 

PISTA 1: Era el tercer fill d’una parella 

Tots el diumenges ens trobem en a les 

18 en el canal Youtube. Diumenge 10-5 

amb la celebració del Sant Sopar. 

El dimecres reunió de pregària a les 

20h ens trobem al Zoom. 

10-5 Mosaic a les 11,30 

Si vols participar en aquestes activitats envia un 

Wass abans al  pastor 650794353  i   podràs 

connectar-te per Zoom. 

  
ACTIVITATS PRESENCIALS 

suspeses  FINS NOU 

En aquests temps 

difícils necessitem el 

vostre recolzament 

en oració. 

ESTEM AL TEU COSTAT 

GRÀCIES 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Estàs sol o sola, ets una persona gran, estàs malalta. Et sents vulnerable, necessites ajut 
o necessites parlar. No ho dubtis, posa’t en contacte amb nosaltres. 650794353 

 

Però llavors, entre els tipis i el vaixell, vaig veure 4 pals de fusta que s'alçaven al 
cel, vaig aixecar la mirada i allà estava, majestuosa, amb vista a l'oceà i la 
muntanya. 
Era cert, havia passat davant d'ella moltes vegades però mai m'hagués imaginat 
que hi era. I és que de vegades, algú ha de recordar-nos que aixequem la vista 
a el cel. De vegades, la nostra motxilla s'ha carregat tant, que ens inclina cap a 
terra i només podem veure els nostres sabates i el fang de el camí. 
Però si aixequem la mirada, podrem trobar aquesta bella i enorme campana 
que sempre va estar aquí, que escoltem diàriament sense prestar-li atenció, que 
sonava amb força per portar-nos al silenci  i que sabem sens dubte, que com un 
gran far, pot guiar-nos a un port segur. 

Responsabilitat 

Compromís 

Privilegi 

Adoració 

OFRENA 


