
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la Maria Cs, l’ 
Amadeu, Raquel R, Mª Antonia P. 
 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 i la represa: 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 

Bona Llavor Cultes 

11 d’octubre//18 d’octubre 
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R 
Torn de porta:  Segons disponibilitat 

Suport educatiu:  Dijous 2/4 de 6 

ANIVERSARIS 

 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

1-11-2020 

Número 1762 

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  

Ni que passi per la vall tenebrosa, no tinc por de cap mal. 

Tu, Senyor, ets vora meu: la teva vara i el teu bastó em     

donen confiança.                                                   Salm 23: 4 



ESTEM AL TEU COSTAT 

 

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  

Germans i Germanes, 

 

El pastor i el consell de diaques, reunits a causa de la segona onada sanitària 

que està patint el nostre país del coronavirus/covid19, i degut a  l'augment 

tant considerable de persones afectades dels últims dies, les restriccions dicta-

des per la Generalitat,  les recomanacions de la Generalitat i de la Conselle-

ria de Salut, i intentant actuar amb responsabilitat i vetllant per la seguretat 

de les persones que ens envolten, s’ha pres la decisió de suspendre les nos-

tres activitats presencials durant les pròximes dues setmanes. L'única activitat 

que mantindrem serà el Rebost. 

 

Com creients estem cridats a contribuir a la construcció i benedicció del lloc 

on vivim i amb aquesta acció podem donar exemple i podem contribuir soli-

dàriament a mitigar els possibles contagis que és poguéssim produir tant a la 

nostra comunitat com a les nostres ciutats. 

 

El pastor i els diaques continuaran disponibles per qualsevol cosa en la qual 

puguem ajudar. 

 

Els nostres cultes del diumenge seran retransmesos per YouTube i us animem 

a seguir-los. 

Encara que suspenem les activitats en les nostres instal·lacions, ens agradaria 

poder continuar estant presents com església a través dels diversos canals de 

comunicació que disposem i animar-vos a continuar pregant per aquesta situ-

ació excepcional que estem vivint, perquè Déu ompli de saviesa als nostres 

governants i a la comunitat sanitària que lluita diàriament per la nostra salut. 

Us seguirem informant 
LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

http://www.bonallavor.es/ 

 

    Diumenge 1 i 8 de novembre a les 
18h culte d'adoració  via Youtube 
    Tot els dimecres Trobada de 
pregària a les 20h per ZOOM  
    1 de novembre torna amb energia 
l’Escola Dominical a les 11:30 del matí 
de moment per ZOOM i  FB Live 
    6 de novembre Rebost 

Convida als teus contactes.  

OFRENA 

LA PREGUNTA DE L’ED 

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 
GLOBAL-LEADERSHIP:13 i 14 de 
novembre Terrassa formació de 
lideratge. Www.global-leadership.es/es 

RESPOSTA OCTUBRE: 
NICODEM (Joan 43:1-21) 
 
CONCURS NOVEMBRE 
BUSQUEM UN FET IMPORTANT 
D’ISRAEL 
Pista 1. El van protagonitzar més de 250 
homes, a part dels instigadors. 

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

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930 

https://operacionninod

elanavidad.org/ 

Jesús és: 
Dll Joan 6:35-40 Pa; Dm Joan 4: 9-15 Aigua; Dc Joan 1: 4-9 Llum;   
Dj Joan 15: 1-7 Cep; Dv Lluc 1: 35-42 Fruit; Dss Mateu 9: 16-17 Vi 
nou 

CALENDARI SOLIDARI 

RIE ha preparat un bonic calendari 
solidari pel 2021. Feu la comanda amb 
temps 

GRÀCIES 

TRASPÁS 
El passat divendres 30 d’octubre el Pas-

tor Rubén Gil, de l’esglèsia de l’Escala 

(Girona) va passar a la presencia del 

Senyor. Preguem per la familia i que el 

Senyor els acompanyi en aquests mo-

ments de dolor. 


