
 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 cada una de les famílies de la nostra comunitat.  Fes una llista i prega per 
cada una d’elles. 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.  
  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 

7 febrer /  14 febrer 
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R 
Torn de porta:  Segons disponibilitat 

Suport educatiu:  Dijous 2/4 de 6 

ANIVERSARIS    

7 Anna P   

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

7-2-2021 

Número 1776 

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 

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  

GRÀCIES SENYOR PER NO DONAR-M’HO 

TOT.   Isabel Pavón 

Senyor, reconec les nombroses peticions que t'he fet. A vegades em quedo espe-
rant molt de temps abans d'adonar-me que la teva voluntat no coincideix amb la 
meva. Igualment sé que tu em coneixes del tot. Saps el que em beneficia i el que 
em perjudica. Entens el que no em convé sense que jo ho me n’adoni. Què hauria 
estat de mi si hagués rebut el que desitjava? Realment ho sabria apreciar? Gaudi-
ria íntegrament del valor de les teves respostes? 

Admeto que les meves reclamacions poden ser inoportunes. Gràcies per ensen-
yar-me el que significa ser pacient. Gràcies per cuidar-me. 

T’agraeixo també que no m’hagis donat tot el que vull; per fer-me veure que par-
lar amb tu no és repetir i repetir la mateixa oració fins a la sacietat, intentar guan-
yar-te la batalla i aconseguir allò a què aspiro. 

Gràcies per fer-me entendre que creure i esperar en tu no és com connectar-se a 
internet per fer la compra diària i esperar asseguda fins que altres me la portin; 
que la vida no ha de ser com jo desitjo que sigui, sinó com tu la tens projectada; 
que el que jo penso que em convé no sempre està en línia amb els teus plans, 
que són els teus els que valen. 

Quan no m'ho dones tot reflexiono i maduro. Acabo apropant-me a tu. Gaudeixo 
més de el silenci, aprenc a parlar menys i escoltar-te més. Agraeixo el que pos-
seeixo i intento oblidar el meu estúpid narcisisme. 

El fracàs de les meves peticions em fa forta. M'ensenya a distingir entre clamar i 
reclamar el que no em pertany. 

Gràcies, moltes gràcies, Senyor, per no donar-m’ho tot. 

 

Isabel Pavon és diplomada en religió, gènere i sexualitat a UCEL/GEMRIP. Escrip-
tora i poetessa, ha rebut nombrosos premis de poesia i relat. 

Lupa Protestante, 26-1-2021 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

http://www.bonallavor.es/ 

 

OFRENA 

LA PREGUNTA DE L’ED 

CONCURS FEBRER 
Busquem un home 
Pista 1. El seu pare va fer una 
mena de jurament que el 
perjudicava molt. 
Pista 2.  Per ignorància va fer 
una cosa que no podia, va usar un bastó 
per fer-ho. 

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

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930 

Perles de Job 2 
Dll  Job 18:5-9     ;Dm Job 19: 25-29     ;Dc Job 22: 21-30    ; 
Dj Job 24: 13-17      ;Dv Job 25: 2-6      ;Dss Job 28: 20-28. 

GRÀCIES 

El nostre pastor des de el dia 8 de febrer 
fins al 21 farà vacances, per aquest motiu 
ela diumenges 14 i 21 no estarà estarà 
amb nosaltres. Li desitgem q siguin uns 
dies plens de benediccions. 

7-2 Escola Dominical 11:30h per zoom i 

Facebook live 

Culte d’adoració a les 18h, presencial i per 

youtube. 

14-2 Mosaic a les 11:30h per zoom i Face-

book live 

   Culte d’adoració a les 18h, presencial i per 

youtube 

19-2 Rebost 

Cada dimecres a les 20h Culte de pregària  

BUTLLETÍ UNIDOS 
Ja tenim disponible la revista mensual 
Unidos: https://uebe.org/unidos/#actual  

Informació 

Ha estat un any estrany, complicat , però malgrat 
això com església n’ha de quedar constància. 
Per aquest motiu responsables de departament 

prepareu els informes i envie-los a l’adreça elec-

trònica de l’Església o del fulletó 

Curs sobre sectes i nous moviments religio-
sos,10h  professor José Segovia del 15 al 19 
de febrer INFORMACIÓ: CEEB horari de 19h 
a 21h Tel 932266172 
Teologia del ministerio pastoral, 16-1,13-2 i 
13-3 Informació WhatsApp 630717121  

FORMACIÓ i CET CLÀSSIC 

INFORMES 

Senyor, reconec les nombroses peticions que t'he fet. A vegades em quedo espe-
me que la teva voluntat no coincideix amb la 

meva. Igualment sé que tu em coneixes del tot. Saps el que em beneficia i el que 
em perjudica. Entens el que no em convé sense que jo ho me n’adoni. Què hauria 
estat de mi si hagués rebut el que desitjava? Realment ho sabria apreciar? Gaudi-

Admeto que les meves reclamacions poden ser inoportunes. Gràcies per ensen-

me veure que par-
lar amb tu no és repetir i repetir la mateixa oració fins a la sacietat, intentar guan-

se a 
internet per fer la compra diària i esperar asseguda fins que altres me la portin; 
que la vida no ha de ser com jo desitjo que sigui, sinó com tu la tens projectada; 
que el que jo penso que em convé no sempre està en línia amb els teus plans, 

me a tu. Gaudeixo 
te més. Agraeixo el que pos-

El fracàs de les meves peticions em fa forta. M'ensenya a distingir entre clamar i 

Isabel Pavon és diplomada en religió, gènere i sexualitat a UCEL/GEMRIP. Escrip-

JORNADES UMMBE 

CONSELL EVANGÈLIC 
Una misma voz un mismo propósito, 
Enguany serà diferent ens convoquen el dia 
20 de febrer a les 18h per ZOOM i ens 
aniran desvetllant  a informació de mica en 
mica, per tant, atents si voleu participar en 
aquest esdeveniment  

L’any 2021, ha estat declarat pel CEC com l any 
del dejuni i la pregària per la gent jove. Propo-
sen un concurs per fer-ne promoció entre els 
joves. Podeu trobar les bases a la pagina web 
d’aportacio protestant 402  


