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

 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 i que durant l’estiu el Senyor els hi renovi les forces 

 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 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: Culte d’ adoració 18h  
Dijous: Culte de pregària a les 20h zoom 

Aturada estival 
Senyores 

Bona Llavor HORARI de cultes d'estiu 

19-6-22/26-6-22 
Diaca de torn: Manel P// Paco A 
Torn de porta:  Benjamí // Rubén 

Al·leluia:  aturada estival 
L’Estel:   

Cada 2 divendres al matí 

 

ANIVERSARIS 

19 Trini C 

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! 

19-6-2022 

Número 1840 

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  

Sigui quin sigui el vostre treball, feu-lo de cor, 

pel Senyor i no pels homes,      Colossencs 3: 23 



Va ser a finals del segle XVIII quan un periodista britànic, Robert Raikes, va sentir una gran 
preocupació per l’abandonament dels infants als barris pobres de la seva ciutat, Gloucester, 
i escrigué nombrosos articles sobre la necessitat d’escolaritzar aquests nens. Aquesta sensibi-
litat de Raikes va fer moure l’ànim de diversos dirigents de les esglésies protestants angleses i 
ben aviat es van organitzar escoles pels infants on se’ls ensenyava a llegir, escriure i se’ls 
impartien coneixements bàsics d’altres matèries. I això es va fer aprofitant el moment del 
servei dominical. Avançat el segle XIX i amb la generalització de l’ensenyament públic, 
aquestes escoles dominicals van perdre la seva motivació primigènia i van esdevenir punts 
d’ensenyament i estudi bíblic. A més, aquest ensenyament ja no se circumscrivia únicament 
als més menuts sinó que abraçava la totalitat de la comunitat, agrupada en diverses classes 
seguint criteris d’edat: Nens, joves, adults...aquesta darrera és l’escola dominical que nosal-
tres hem conegut. 

En el moment present, quan moltes esglésies han abandonat el ministeri de l’ensenyament 
de la Paraula i se centren més en la predicació, volem destacar la importància fonamental 
d’aquesta eina i com n’és d’important l’estudi bíblic en comunitat pel creixement personal i 
espiritual del creient. Sinó ¿En quin altre moment podem aprendre, compartir, debatre, 
aportar i ensenyar sobre la Bíblia de manera serena i tranquil·la? Si perdem l’Escola domini-
cal, l’església queda coixa de la part educativa, deixant a la bona voluntat i interès de cada 
membre participar o no en un altre tipus de formació, més individual i solitari, sense l’escalf 
de la comunitat plena.  

I, a més, aquest any que hem tractat les paràboles de Jesús, ens hem adonat que el Mestre 
era això: mestre. Jesús predicava, però fonamentalment ensenyava i instruïa: “Arribà (Jesús) 
al seu poble i instruïa la gent a la sinagoga. Ells se n'estranyaven i deien: D'on li venen, 
aquesta saviesa i aquests miracles que fa?” (Mateu 13:54). “La gent estava admirada de la 
seva doctrina, perquè els ensenyava amb autoritat i no com ho feien els mestres de la Llei.” 
(Marc 1:22).  

La nostra Escola dominical no és aliena a les dificultats dels darrers anys que han portat a 
moltes persones i germans al desànim i el desencís, però té el ferm propòsit de continuar 
sent aquest lloc on podem aprendre i parlar sobre la Paraula de Déu i la seva aplicació a les 
nostres vides, posant en comú tot allò que ens preocupa i potser no acabem d’entendre.  

Quan vam agafar les regnes de la nostra Escola ara fa tretze anys, ho vam fer il·lusionats i 
motivats per continuar una tasca de formació que sabíem era vital pel necessari desenvolu-
pament i creixement de la nostra comunitat, i no tant pels continguts -que també- sinó per 
ser un punt de trobada i meditació de la Paraula i sobretot, per fer-ho tots junts, com a co-
munitat. 

Les persones anem i tornem, entrem i sortim, som importants, però no som imprescindibles. 
La Paraula de Déu es manté incommovible. És perenne. Per això és summament important 
que la comunitat faci costat i valori la nostra Escola dominical, més encara en els moments 
que sembla que tot trontolli i que el desànim s’apoderi de nosaltres. Estem segurs que el 
Senyor té coses meravelloses per a la nostra comunitat. 

Germans! Ja veieu com n’és d’important la nostra participació a l’Escola. Us animo a conti-
nuar assistint-hi pel nostre bé i per a la glòria de Déu! 

Elogi a l’Escola Dominical Carles Raurell 

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  

Jesús, el mestre   Dll: Mateu 4:23  Dm: Mateu 13:54  Dc: Marc 1: 21-22 
Dj: Marc 2:13   Dv: Marc 4: 1-2  Dss: Lluc 21: 37-38 

GRÀCIES 

ESCOLA DOMINICAL 

Avui cloenda, ens retrobem el mes de 
setembre, descansats i plens de la joia que 
ens dona de gaudir un temps de repòs 

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”  
26-6 Inici horari d’estiu Culte a les 11h 
3-7  Culte de batejos 11h 
8 i 22 de juliol Rebost de 10h a 12h 

ACTIVITATS PREVISTES 

http://www.bonallavor.es/ 

ESTEM AL TEU COSTAT 

Propera distribució 8-7-22   

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

Ajudem Ucraïna. Seguiment a través del 
canal   youtube de la UNIÓN EVANGÈ-
LICA BAUTISTA DE ESPAÑA.  

On puc ajudar? Rebost; Àngela o amb 
l’Anna P. Mamáventura  amb el l’Eli R. 
Casal d’estiu amb en Nelson. Siguem 
llum a la nostra ciutat i al nostre barri 

CASAL D’ESTIU 2022 

CULTE ESPECIAL BATEJOS 

El pròxim 3 de juliol a les 11 h cele-
brarem amb molt de goig un culte es-
pecial de batejos. Els candidats que es 
presenten son: Rafel Ribes, Olga Nou-
vilas, Maximo Santiago Bonetti Buere. 
Reserveu la data!!!!  

Preparats per viure una aventura egípcia els 
dies  que van del 27-6 al 8-7. Cada matí 
de 9:30 a 13 h i adreçat a infants dels 6 als 
12 anys. Informació al WhatsApp: +34 650 
79 43 53.  
Inscripcions:  https://docs.google.com/form
s/d/1s6Z8gfO4rJIX9laf4UBgoi6R0KP8fGQ3
NTRr2vIkL_Y/viewform?edit_requested=true   

Ens arriba l’estiu amb molta força, i 
nosaltres sentim la necessitat de canviar 
d’aires. Segur que alguns de vosaltres 
visitarà alguna comunitat, doneu salu-
tacions de la 1eebs i esperem rebre 
alguna fotografia dels llocs que visiteu. 

https://docs.google.com/forms/d/1s6Z8gfO4rJIX9laf4UBgoi6R0KP8fGQ3NTRr2vIkL_Y/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1s6Z8gfO4rJIX9laf4UBgoi6R0KP8fGQ3NTRr2vIkL_Y/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1s6Z8gfO4rJIX9laf4UBgoi6R0KP8fGQ3NTRr2vIkL_Y/viewform?edit_requested=true

