
   Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per el Pere A , la Rosa, la Feli i el Paco R. 
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 la situació 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, pel grup d’adolescents i joves; per les 
persones que ens visiten presencialment o per les xarxes. Donem gràcies per les 
persones que donen el seu temps i les seves capacitats per servir al Senyor  
Per la comunitat en aquest moments de dificultat, per saber com gestionar el 
retorn i per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies que també estan 
vivint aquests nous temps. Agraïm al Senyor que de mica en mica ens podem anar 
retrobant per celebrar junts l'amor del Crist  
Pels diaques, els responsables de ministeris i el pastor, saviesa i visió per seguir 
desenvolupant la tasca que tenim encomanada i els reptes nous que se’ns 
presenten com comunitat.   
Per la Llar d’avis Josefina Mata i Betsan, l’Hospital Evangèlic i RIE.  
Per les persones que pateixen opressió, discriminació i efectes climàtics. Que 
puguem ser llum, font d’esperança i la seva veu.  
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 

Diaques 
Caldera-Grup de pregària 

Corals 

15 minuts abans del culte/ Secretaria 

Diumenge: Escola dominical 11 h 
Culte d’ adoració 18h 
Dijous: Culte de pregària a les 20h presencial 

Dijous a les 18,15 
Senyores 

Bona Llavor HORARI de cultes  

21 de novembre//28 de novembre 
Diaca de torn: Eva LL// Manel P 
Torn de porta: Benjamí G// Rubén R 

Al·leluia:  a les 19,45 

L’Estel:   

Cada 2 divendres al matí 

 

ANIVERSARIS 

27 Sònia F, Olga N 

 

2n dimarts de cada mes a les 9 al 

zoom 

Francesc A: 609475704;  

Eva Ll 679124234; 

Myriam R: 676233434;  

David R: 607268842 ;  

Manel P: 615315239 

Pastor: Nelson Araujo 696317485 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

21-11-2021 

Número 1811 

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  

Tenen molta pau els qui estimen la Llei; 
res no els farà ensopegar.    Salm 119:165 



CRIDES AL VOLUNTARIAT 

Dedicar part del teu temps al servei dels altres, forma part de 
nostre compromís. Com tens els dijous a la tarda? Pots aju-
dar-nos al Suport? Contacte amb l'Àngela o amb la M Antò-
nia Siguem llum a la nostra ciutat. 

Compartim amb vosaltres una història  que ens ha semblat interessant i 

que ens pot fer reflexionar. Va ser llegida al culte unit que vàrem celebrar 

en motiu de la Reforma el dia 31 d’octubre i que ens feia reflexionar 

sobre el valor de la llibertat 

Fa un temps vam rebre una notícia greu, que a molts dels germans i 

moltes de les germanes de la meva església els va causar profunda 

tristesa.  

Va ser motiu de gran dolor a la nostra comunitat de fe aquesta setmana, 

quan ens van informar de la sobtada mort d'un dels membres més actius: 

“l'altre”.  

El buit que ha creat la mort de “l'altre” difícilment serà omplert. “L'altre” 

ha estat amb nosaltres durant anys i durant tot aquest temps ha treballat 

més que un membre normal. Cada cop que es parlava de lideratge es 

buscava a “l'altre”, tant per a la inspiració com també per obtenir 

resultats. Quan hi havia una feina per fer, una classe per ensenyar o una 

reunió a la qual assistir, sempre es deia: “Que ho faci “l'altre””. A més a 

més, tots tenien coneixement que “l'altre” era un dels qui ofrenava més 

generosament a l'església. Cada cop que hi havia una necessitat 

econòmica, tots i totes assumien que “l'altre” posaria tot el que calgués 

per solucionar el problema.  

Esperaven de “l'altre” més del que corresponia. Ara “l'altre” se n'ha anat.  

Què farem? Ja no podem dependre més de “l'altre” per ministrar-ho.  

Qui farà els treballs a què el Senyor ens crida i que sempre vam voler 

deixar “l'altre”?  

Els faré jo? Els faràs tu? Els farem plegats?  

Gustavo D. Romero  

Traducció Xavi Guerrero 

L’ ALTRE 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

http://www.bonallavor.es/ 

ESTEM AL TEU COSTAT 

Els dijous : 
Trobada de pregària a les 20h  presencial   
Senyores a les 18,15 presencial 
Els Diumenge:  
11h ED presencial i                                     
18h Culte d’adoració, presencial i  
 28-11 i 12-12 Mosaic 11,30 
21-11 Mosaic Tenns a les 18h 

Convida als teus contactes. 
22-11 Projecció ”Protestants història 
silenciada” 
26 i 27 del 11 GLS Terrassa 

OFRENA 

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  

Responsabilitat, 
compromís, privilegi, 
adoració... Les teves 
aportacions són necessàries pel 
manteniment de la comunitat.  
ES 84 0081 0384 2400 0119 7930 

Perseguits a causa de Jesús 
Dll: Rom 8: 35-39 
Dm: Mt 5:10 
Dc: 2 Cor 4: 8-11 
Dj: 2 Tim 3: 10-13 
Dv: Joan 15:20 
Dss: 1 Tes 2: 14-16 

GRÀCIES 

Propera distribució 19-11-21 

28-11-21 El Banquet de noces Lluc 
14,16-24 amb Carles Raurell 
Concurs Novembre: Busquem dos nois i una 
noia 
Pista 1 Eren germans de pare i mare. 
Tenien germanastres 
Pista2 A la nois li va passar una cosa 
molt desagradable amb el fill d’un rei 
Pista3 Els nois es van enfadar molt 
Pista4 Van enganyar els homes del 
poble i es van venjar de tot el poble 

NEN DE NADAL 

Ja tens la capseta? Demana-la. 
https://operacionninodelanavidad.org/ 
Avui últim dia de recollida a la 1eebs 

ESCOLA DOMINICAL 

CALENDARI 

El proper dia 5 de desembre celebra-

rem el Culte a les 11h. No hi haurà 

escola dominical  

LA NOSTRA HISTÒRIA 
 22-11  Auditori Lacy 18h 
projecció del documental  

d’en David Casals 
“Protestants història silenciada” 


