
   Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per el Pere A, la Rosa , la Feli i la Núria M 
   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. Pels concerts de La Coral. 
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, violència, 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 

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  

5 de desembre/ 12 de desembre 
Diaca de torn: Manel P// Paco A 
Torn de porta:  Rubén R // Benjamí 

Al·leluia:  a les 19,45 

L’Estel:   

Cada 2 divendres al matí 

 

ANIVERSARIS 

19 Isabel G 

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! 

12-12-2021 

Número 1814 

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  

Creure és posseir anticipadament allò que espe-

rem, és conèixer realitats que no veiem  

Hebreus 11:1 



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

 

Va ser en un poble de l'Empordà, L'Estartit, on vam viure els anys crítics de la 
guerra civil, enfrontant-me en la realitat a allò que tantes vegades havia 
escoltat i llegit en les aventures: l'olor de la pólvora, el xiuxiueig de les bales i 
el brogit de l'explosió de les bombes. 

En aquells temps difícils, vaig saber de la crema d'esglésies d'assassinats 
absurds d'espolis i de violències, de fam i misèria, d'homes barbuts armats 
fins a les dents, de ponts dinamitats, de metralladores, de tancs, de canons, 
fusells i matxets 

Diversos pastors van perdre la vida, d’altres que van poder sortir d'Espanya 
la van salvar, encara que no sense dificultats i perills. Les esglésies van 
quedar pràcticament esborrades de les nostres ciutats, els cultes suspesos i 
els membres dispersats 

Al final de la guerra amb la victòria del general Franco va començar una 
nova època de dificultats: la policia acudia sovint a casa nostra amb el 
propòsit d'informar-se sobre les activitats religioses que hi desenvolupàvem.  

Tanmateix, durant els moments més difícils de la guerra seguíem celebrant 
cultes a casa nostra amb l’assistència dels familiars i alguns amics, però a 
l’arribar la pau les coses van ser encara molt més difícils. No professar la 
religió oficial era gairebé un delicte imperdonable i s'exercia sobre nosaltres 
una forta pressió, essent objecte d'una intensa vigilància com si fóssim 
facinerosos o delinqüents. 

El capellà del poble que feia també de mestre es va unir amb l'alcalde per 
exercir sobre la meva mare -considerant-la el focus de l'heretgia- el màxim 
de pressió. Li van comunicar que si el seu fill no assistia a missa tampoc no 
se li podria permetre assistir a l'escola i així va ser com es va veure obligada 
a convertir-se en la meva pròpia mestra improvisant els textos i ensenyant-
me a llegir i a escriure mitjançant versets de la Bíblia que va ser el meu únic 
llibre de text. Vaig aprendre les primeres lletres als titulars dels diaris i com a 
exercicis de cal·ligrafia copiava capítols sencers de la Bíblia en fulles de 
llibretes barates. Quan va arribar al poble un nou mestre una mica més 
liberal i que em va admetre a l'escola jo ja sabia llegir i escriure 
correctament. 

SAMUEL VILA, UNA FE CONTRA UN IMPERI  

(II) 
David Muniesa Audivert  

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

http://www.bonallavor.es/ 

ESTEM AL TEU COSTAT 

25 –12 Culte especial de Nadal a les 11h 

Trobada de pregària a les 20h    

16 /23 /30 -12 per ZOOM 

Diumenges  26-12 i 2-1 Culte d’adoració  

a les 11h presencial i  

17-12 Rebost 

19-12 ED 11h i Mosaics 11:30h 

presencial i ZOOM 

1-1- 2022 Concert Any Nou Coral 

Al·leluia “Tornem a Brillar” 

Convida als teus contactes. 
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 

Anunci del naixement de Jesús 
Dll: Lluc 1:26-31 Dm: Lluc 1:32-33 
Dc: Lluc 1:34-35 Dj: Lluc 1: 38-45 
Dv: Lluc 1:46-50 Dss: Lluc 1:51-55 

GRÀCIES 

Propera distribució 3-12-21 

Concurs desembre 
Busquem un home 
Pista 1 Era rei d’una regió i estava enfadat 
amb dos pobles 
Pista2 La gent dels dos pobles volia una 
solució pacifica. 
Pista 3. El rei va fer un discurs donant-se 
importància i no donant honor a Déu. 
19-12-21 Paràbola “El fill pròdig” (Llc. 15: 
11-32)  amb el Jordi Vera. 

ESCOLA DOMINICAL 

RECOLLIDA DE JOGUINES 

El proper 17 de desembre ens 
agradaria poder oferir llibres i joguines 
de segona mà amb bon estat als 
usuaris  del Rebost. Esperem la vostra 
col·laboració 

ACTIVITATS PREVISTES 

MEMÒRIES /INFORMES 

Responsables de ministeris comenceu 

a elaborar les vostres valoracions i 

suggeriments que haureu de lliurar 

abans del 23-1-2022. L'assemblea 

està prevista pel 5-2-2022  


