
 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 gaudir de la celebració del 
Nadal d’una manera responsable. 
  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.  
 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 

13 desembre /  20 desembre 
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R 
Torn de porta:  Segons disponibilitat 

Suport educatiu:  Dijous 2/4 de 6 

ANIVERSARIS    

18 Isabel G i Dan P 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

13-12-2020 

Número 1768 

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  



ESTEM AL TEU COSTAT 

Devocionals Margarida Burt 

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  

UNA RELACIÓ D'AMOR AMB CRIST    

«Com el Pare m'ha estimat, així també jo us he estimat; Manteniu-vos en el meu amor ». 
(Joan 15: 9). 

A la vida cristiana una relació d'amor amb Crist és més important que la sana doctrina (1 
Timoteu 1:10, 11), i més important que el caminar davant de el Senyor i ser perfecte 
(Gènesi 17: 1). Tot i que les dues coses anomenades, la fe i la conducta, són molt impor-
tants, més important que tot és la nostra relació amb el Senyor, perquè és el fonament so-
bre el qual edifiquem la vida cristiana. Sense ella, la sana doctrina és estèril i la bona con-
ducta és simple legalisme. 

Quan Pere va pecar, el Senyor li va preguntar si l'estimava (Joan 21:15). Pere havia profes-
sat el seu amor pel Senyor dient que estava disposat a morir per Ell, que encara que tots els 
altres el abandonessin, ell li seria fidel fins al final. Quan va trencar aquell vot i va fallar 
miserablement, l'única cosa que el Senyor Jesús volia saber d'ell era si l’estimava. I és l'únic 
que vol saber de nosaltres. 

Abans del Calvari, a l'estança alta, Jesús els digué que ningú podria estimar-los més que Ell 
i que expressaria aquell amor al morir per ells, i els va dir que volia que ells restessin en el 
seu amor: «ningú no pot tenir un amor més gran que aquell que dona la vida pels seus 
amics. Vosaltres sou els meus amics». (Joan 15:13-14a). «Resteu en el meu amor». (15: 9). 
Aquesta és la tasca de tota una vida. 

Cap llibre tracta millor la intimitat del creient amb el seu Senyor com el dels Càntics. Crist és 
qui estima la nostra ànima. Una vegada hem conegut la intimitat amb el Senyor no hi ha un 
altre substitut, ni tan sols el busquem, perquè Ell no té suplent i la nostra ànima ho sap molt 
bé, ni l'amic més proper o el familiar més estimat i molt menys els passatemps que abans 
ens distreien poden substituir la comunió amb el Senyor. 

Podem tenir temporades en la vida en què no aconseguim entrar en la seva presència per 
molt que ho procurem. Pot ser que pensem que hem fallat en discernir correctament la vo-
luntat de Déu i que hem perdut tota possibilitat de ser-li útils, que ja no podem servir els 
propòsits del seu Regne i ens podem entristir, perquè no veiem el camí de tornada. Però 
ànims!. Ell ho sap, i vindrà a buscar-nos, com el protagonista de el llibre dels Càntics que 
ve «saltant sobre les muntanyes, saltant sobre les collades» per arribar a el lloc on és la seva 
estimada. La retrobada produeix un gran goig. 

Oswald Chambers diu que després de la nostra conversió i consagració al Senyor, tot 
l'afany de la vida és mantenir una comunió amb Ell sense interrupcions produïdes pel pecat, 
o separacions ocasionades per la nostra poca traça. Només llavors serà feliç la nostra àni-
ma a l’estar en perfecta harmonia amb Aquell qui estima la nostra ànima sense que res 
destorbi la nostra comunió amb Ell. 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

http://www.bonallavor.es/ 

 

OFRENA 

LA PREGUNTA DE L’ED 

Concurs Desembre: 
BUSQUEM UNA ACCIÓ 
CRUEL 
Pista 1. Va passar dues 
vegades amb molts anys de diferència. 
Pista 2. Les dues van ser manades per 
reis contra el poble d’Israel. 
Pista 3. L’un al Nou i l’altre a l’antic 
testament. 

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

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930 

Profecis de Nadal 
Dll Gn 49:10;   Dm Is 7:14;   
Dc Is 9:6;  Dj Miq 5:2;  
Dv Dn 2:44-45;   Dv Is 53:1-5. 

CULTE DE NADAL 

GRÀCIES 

OFRENA DE NADAL 
Enguany l’objectiu proposat és el 
d’adequar i actualitzar la instal·lació 
elèctrica d’un dels espais que més 
s’utilitzen de les nostres instal·lacions, la 
sala d’actes 

El culte de de Nadal és una celebració 

molt especial. Tenim  l’aforament  limitat 

pel covid, per aquest motiu us demanem 

que confirmeu la vostra assistència al 

telèfon 93 710 35 40 o per whatsapp  

650 704 353 indicant el vostre nom i la 

quantitat de persones que vindreu.  

16– 12 Culte de pregària a les 20h 

per Zoom 

18-12 Rebos 

20-12 Escola Dominical a les 11:30 

“La predicació digital” a càrrec d’en 

Nelson Araujo 

 Culte presencial i a Youtube a les 18h 

25-12 Culte de Nadal a les 11h 

27-12 Mosaic a les 11:30 

 Culte presencial i a Youtube a les 18h 

*Degut a la situación que estem vivint a 

causa del COVID, la nostra programació 

de Nadal tindrà únicamente els cultes pre-

sencials dominicals i l’especial de Nadal, 

sempre que entitats governamentals i sani-

tàries no ens indiquin el contrari. 

TRASPÀS 

Aquesta setmana ha passat a la presència del 

Senyor la Fina germana de la nostra estimada 

Amelia.  Donem gràcies al Senyor per la seva 

vida i volem fer arribar a la família el nostre 

condol per la pèrdua.  


