
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la Maria Cs, l’ 
Amadeu, Raquel R. 
 Per les persones  més grans. Per les persones que han sofert una pèrdua.  
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat.  Per tots aquells (fills, nets, 
familiars..) que s’han distanciat del Senyor. Per les que han sofert una pèrdua. 
 Per la situació de crisi sanitària que està vivint el nostre país i tot el món. 
 Pels ministeris i serveis a la comunitat: Bona Llavor, Escola Dominical, Coral, 
Equip dels cultes, Mosaic, Evangelització... 
 Per la comunitat en aquest moments  de dificultat, per saber com gestionar 
aquesta crisi i  per poder celebrar junts el Crist. Per la responsabilitat personal de 
cada un de nosaltres. 
 Pels diaques i el pastor , saviesa i visió per seguir desenvolupant la tasca que tenim 
encomanada i els reptes nous que haurem de superar cada dia. 
  Per les persones que treballen per cobrir les nostres necessitats.  
 Per la Llar d’avis de Vilafranca, l’Hospital Evangèlic i RIE. 
 Per les persones que pateixen, opressió, discriminació i efectes climàtics. Que 
puguem ser llum i font d’esperança. Per la sequera que passen alguns països 
especialment per  Paraguai i els incendis que provoca. 
 Agrair el do de la vida, les possibilitats que ens dona per compartir l’amor 
Déu, i els dons que ens ha donat el Senyor. 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

Diaques 

Caldera-Grup de pregària 

Corals 

Diumenge: Escola dominical 11 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 

4 d’octubre //11 d’octubre 
Diaca de torn: Francesc A// Eva LL 
Torn de porta:  Segons disponibilitat 

Suport educatiu:  Dijous 2/4 de 6 
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ANIVERSARIS 

7 Montserrat S, Rafel R 

 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

04-10-2020 

Número 1758 

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! 

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número  015806  

 

Que el Déu de l'esperança us ompli completament 

de joia i pau en l'exercici de la vostra fe, 

Rm 15,13 

per tal que amb la força de l'Esperit Sant  

desbordeu d'esperança. 



ESTEM AL TEU COSTAT 

SAMUEL ESCOBAR 

Revista:EL ECO 

En el meu llarg recorregut de vida cristiana un ajut valuosíssima han estat els 
llibres d'oració, és a dir llibres escrits amb el propòsit d'ajudar-nos a pregar. 
Perquè pregar és una acció intencional amb la qual busquem la presència del 
Senyor, disposant per a això la nostra ment i el nostre cor. 
És així com els Salms, aquests poemes de fe, llegits amb disposició d'ànim ens 
ajuden a saber com apropar-nos a Déu i què demanar-li. Des de nen em van 
ensenyar a memoritzar Salms i en la meva adolescència vaig memoritzar alguns 
en particular. Així per exemple aquestes dues línies del Salm 51:10: «Crea en mi, 
oh Déu, un cor net i renova un esperit recte dins de mi», les quals he repetit moltes 
vegades en c i rcumstànc ies  i  l locs  d 'a l lò  més d iversos . 
Un llibre d'oració que ha estat i segueix sent de gran ajuda per a mi és el del 
teòleg evangèlic escocès John Baillie titulat «Diari d'oració privada» (Casa Unida de 
Publicacions, Mèxic 1970). El llibre té oracions per 31 dies, una al matí i una altra 
per al final del dia. Després de la meva lectura bíblica d'avui, 7 de setembre de 
2020, he pregat amb la pregària del dia setè que transcric aquí a part: 
O Senyor i creador de totes les coses, del poder creador va sorgir la primera llum; 
que vas contemplar el primer matí del món i que vas veure que era bona, et lloo 
per aquesta llum que travessa a dolls meus finestres per despertar-me a la vida 
d'un nou dia. 
Et lloo per la vida que s'agita dins meu; Et lloo pel món brillant i bonic que 
m'envolta; Et lloo per la terra, el mar i el cel; pel núvol viatger i l'ocell cantaire; 
Et lloo per la tasca que m'has assignat; Et lloo per tot el que Tu m'has donat per 
omplir les meves hores de lleure ... 
Oh Tu que ets en Tu mateix amor etern, concedeix-me un cor tendre cap a tots 
aquells a qui la llum del matí porta menys alegria que la que a mi em porta; 
Aquells en els que el pols de la vida es va debilitant; Aquells que han de jeure en 
els seus llits durant totes les hores de sol; Els que aclaparats de treball no coneixen 
el goig d'unes hores lliures; Els desocupats, que no tenen l'alegria de la feina ... 
I cobreix-los amb la teva misericòrdia. 
Oh Llum que mai es debilita, així com la llum d'aquest dia travessa a dojo 
aquestes finestres i inunda aquesta habitació, permet-me que t'obri les finestres del 
meu cor perquè tota la meva vida sigui plena de la resplendor de la teva 
presència. Que cap racó del meu ésser deixi de rebre la llum de la vostra mirada. 
Que res dins meu enfosqueixi la brillantor d'aquest dia. Que l'Esperit d'aquell qui la 
vida era la llum dels homes, governi el meu cor fins a l'ocàs d'aquest dia. Amén.  

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/ 93 710 3540  

AJUDA PER PREGAR 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

En aquests temps difícils necessitem el vostre recolzament          

en oració.  TORNEM EL 9 D’OCTUBRE, 

servint amb alegria!!  
 

http://www.bonallavor.es/ 

GRÀCIES 
 

Diumenge 11 d’octubre a les 18h culte 
d'adoració  si les circumstàncies ho 
permeten el celebrarem de manera 
presencial, seguint tots els protocols de 
seguretat i alhora l’emetrem  pel nostre  
canal Youtube.  
11 i 25  del 10 a les 11,30 Mosaic, per 
Zoom, FBlive i presencial si les 
circumstàcies ho permeten 
Tot els dimecres Trobada de pregària a 
les 20h per ZOOM 
9 i 23 d’octubre Rebost  
18 d’octubre torna amb energia l’ Escola 
Dominical a les 11 del matí de moment 
per ZOOM i  FB Live 

Convida als teus contactes.  

Per ser canviats  hem de connectar amb Déu, però com hem de 
parlar amb Ell? 
Dll:Mt 5,8 ; Dm: Fil 4,6; Dc:Sl 5,1-3 ; Dj: Jm 5,13; Dv: 1Pe 5,7; 
Ds: 1 Te 5,12-18; 

OFRENA 

LA PREGUNTA DE L’ED 

TRASPÀS 

OPERACIÓ NEN DE NADAL 

FORMACIÓ 
CET: Seminari: Teologia del ministerio 
pastoral: Fundamentos. Dies 17-10; 7-11i 
12-12 a la EB de Badalona 
Seminari Taller: Estrategia de Jesus y el 
discipulado: Discipulos que hacen 
discipulos. Dies 26-10 16-11 i 14-12 
CONVENCIÓ: Pots inscriure’t a la 68è 
Convenció que es celebrarà del 23 al 25 
d’octubre. 
GLOBAL-LEADERSHIP:13 i 14 de novembre 
Terrassa formació de l ideratge. 
Www.global-leadership.es/es 

Comencem un curs una mica 
especial, però no volem 
perdre l’ocasió de seguir 
estudiant la Paraula 

MES D’OCTUBRE 
BUSQUEM UN HOME 

PISTA 1:  era una persona important 
entre el jueus 

Responsabilitat, compromís , 
privilegi, adoració... Les teves 
aportacions són necessàries 
pel manteniment de la comunitat.  

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930 

https://operacionnino

delanavidad.org/ 

El  passat 29 de setembre va passar a la 
presencia del Senyor la nostra germana 
Anna Vallés de l'Església de Rubí que 
molts de nosaltres coneixíem. Donem 
gràcies al Senyor per la seva vida. 
Preguem per la família, que el Senyor els 
acompanyi en aquest moments de dolor i 
pèrdua  


