
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per  la Pilar A, la Sebastiana H, 
l’ Andreu E M, Julia C., M Lluisa. 

 Per les persones més grans.  
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat.  Per tots aquells que s’han distanciat del 

Senyor. (fills, nets, familiars, amics..)  
 Pels ministeris i serveis a la comunitat: Bona Llavor, Escola Dominical, Coral, Equip 

dels cultes, Mosaic, Evangelització, pel grup d’adolescents i joves, per 
Mamaventura; 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 en tots aquest ministeris. 

 Per la comunitat, agraïts per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies. 
Preguem pels germans d'Ucraïna. Agraïm al Senyor que podem celebrar junts l'amor del 
Crist i les tecnologies i els tècnics que ens mantenen connectats, però l'escalf dels germans i 
germanes no té preu. 

 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 les Llars d’avis Josefina Mata, i Betsan, l’Hospital Evangèlic i els seus responsables 
 Per RIE, que el Senyor ajudi a estudiar i superar els exàmens als nois i noies i que els Senyor 

segueixi ajudant a l’entitat per continuar millorant el serveis per els menors i les famílies. 
 Per les persones que pateixen, opressió, violència, discriminació i efectes climàtics, 

per Ucraïna. Que puguem ser llum, font d’esperança i la seva veu. Per la pau!! 
Agrair el do de la vida i les possibilitats que ens dona per compartir l’amor Déu.  

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 zoom 

Dijous a les 18,15 
Senyores 

Bona Llavor HORARI de cultes  

22-5-22/ 29-5-22 
Diaca de torn: Manel P// Paco A 
Torn de porta:  Benjamí // Rubén 

Al·leluia:  a les 19,45 

L’Estel:   

Cada 2 divendres al matí 

 

ANIVERSARIS 

 

2n dimarts de cada mes a les 9 al 

zoom 

Francesc A: 609475704;  

Eva Ll 679124234; 

Myriam R: 676233434;  

Manel P: 615315239 

Carles R:671517065 

Pastor: Nelson Araujo 696317485 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

29-5-2022 

Número 1837 

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  

 Hem conegut l'amor pel fet que Jesucrist ha donat la seva 

vida per nosaltres. Per això, també nosaltres hem de donar 

la vida pels germans                                                      1 Joan 3:16 



Avui m'agradaria compartir amb vosaltres una reflexió a la qual he posat per títol do-
nar fruit. De petit un dels salms que més m'ha agradat és el salm 1 que diu així:  
 
Feliç l'home que no es guia pels consells dels injustos, ni va pels camins dels pecadors, 
ni s'asseu en companyia dels descreguts; estima de cor la Llei del Senyor, la repassa 
de nit i de dia. Serà com un arbre que arrela vora l'aigua: dona fruit quan n'és el 
temps i mai no es marceix el seu fullatge; duu a bon terme tot el que emprèn. No serà 
aquesta la sort dels injustos; seran com la palla escampada pel vent. En el judici no 
sabran què respondre; callaran els pecadors en l'aplec dels justos. El Senyor coneix els 
camins dels justos, però els dels injustos acaben malament. 
 
En una altra ocasió també vaig compartir aquest mateix salm i una reflexió en relació 
amb ell. En aquesta ocasió la part que m'agradaria meditar i compartir amb vosaltres 
és la imatge aquella de l'arbre plantat al costat de corrents d'aigua i donar fruit al seu 
temps. De fet, són les parts que des de petit sempre m'han cridat l’atenció en aquest 
salm. Sempre vaig creure que això de donar fruit al seu temps era una màxima univer-
sal, és a dir: si tens totes les condicions per donar fruit sempre donaràs fruit, sempre 
vaig pensar d'aquesta manera, però l'experiència ens ha indicat el contrari. A casa 
tenim un arbre que dona la fruita del paraguayo. L'any passat el vam cuidar amb mol-
ta delicadesa, li vam tirar abonament, el vam podar, en vàrem controlar les plagues i 
el regarem amb prou aigua, però l'arbre fruiter, encara que estava radiant i ple de 
fulles no va donar ni una sola fruita. De fet, vam pensar que seria un arbre estèril, 
creiem que el tindríem només d'ornament a casa però quina va ser la nostra sorpresa 
quan enguany vam fer exactament el mateix que l'any passat i un bon dia quan ens 
vam llevar vam observar que l'arbre estava ple de paraguayos. Va ser aleshores quan 
vam comprendre la idea de donar fruit al seu temps. Els processos humans no són 
equacions matemàtiques en els que dos més dos sempre seran quatre, de vegades 
tindrem totes les condicions per donar fruit, però no el donarem i en altres ocasions no 
tindrem totes les condicions per donar fruit però sí que el donarem. En aquest sentit 
crec que l'ensenyament del salm 1 va en aquesta direcció, aquesta idea de reunir totes 
les condicions, però tenint present que la idea és donar fruit al seu temps o al temps 
de Déu a la nostra vida. 

 Considerant el que Déu està fent a la nostra vida crec que hem de ser pacients i com-
prensibles en aquest sentit, aprendre a confiar en l'obra que Déu està fent a la vida de 
cadascú de nosaltres i esperar en el temps de Déu. Més tard o més d'hora les prome-
ses de Déu a la nostra vida es faran realitat, però, hem de tenir paciència amb això 
perquè de vegades ens desesperem, de vegades veiem que reunim totes les condicions 
per donar fruit o per desenvolupar els nostres dons i habilitats i des de la nostra pers-
pectiva i des de la nostra visió no ho fa. Hem de ser pacients i esperar a l'obra que 
Déu està fent a la vida de cadascú i en el moment menys pensat en el dia que no es-
perem, de la manera que no tenim previst, segur que Déu farà germinar el seu fruit a 
les nostres vides i a la vida de la gent que ens envolta. Que el Senyor us beneeixi. 

DONAR FRUIT  Reflexió Nelson Araujo 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

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  

La música a la Biblia  
Dll: 2Sa 6:4-5  Dm: Salm 150  Dc: 1Cr 15:16  Dj: Salm 33: 1-3 Dv: Salm 
71:22-23 Dss: Mt 22:11-13  El convidat sense vestit 

GRÀCIES 

Dedicar part del teu temps al 
servei dels altres, forma part 
de nostre compromís. Con-
tacte amb l'Àngela o amb 
l’Anna P, pel rebost. per 
mamáventura  amb el l’Eli R, 
pel Casal d’estiu amb en Nel-
son. Siguem llum a la nostra 
ciutat i al nostre barri 

ESCOLA DOMINICAL 

Diumenge 5-6 Parábola “El convidat sense 
vestit” (Mt 22: 11:13) Benjamí Gonzàlez 

Mes Maig: 
Busquem un noi i el seu criat  

Pista 1. Era fill d’un líder que no era fidel a Déu i 
amic d’un de molt fidel. Ell també era molt fidel. 
Pista 2. Pista 2. Ell i el seu criat 
s’enfrontaren tot sols als Filisteus 
Pista 3. El noi i el seu criat van confiar amb 
Déu i Déu els va ajudar. 
Pista 4. Va ser el començament d’una gran 
victoria  

Tots  els diumenges  Presencial i YouTube   
                                                                   11h Escola Dominical  
                                                   18h Culte de lloança 
Dijous Culte de pregària a les 20h per Zoom   
“La Pregària als Salms”  
Mosaic: 2n i 4t  Diumenge a les 11,30h 
presencial 
3-6 i 17-6 Rebost de 10h a 12h 
19-6 Cloenda Escola Dominical 
         Concert de primavera 

ACTIVITATS PREVISTES 

http://www.bonallavor.es/ 

ESTEM AL TEU COSTAT 

Propera distribució 3-6-22   

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

La guerra continua i la situació de  la po-
blació és crítica. En el canal youtube de la 
UNIÓN EVANGÈLICA BAPTISTA DE ES-
PAÑA podeu seguir com es va fent la 
distribució de l’ajut 

L’ús de la mascareta no és obligatori en actes 
religiosos, però és recomana un ús 
responsable en espais tancats. Distància física 
interpersonal de seguretat, 1,5m entre 
persones no convivents.  


