
 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. Montserrat S 

 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 les dues setmanes de Casal d’estiu. 
 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 11h 
Dijous: Culte de pregària a les 20h zoom 

Aturada estival 
Senyores 

Bona Llavor HORARI de cultes d'estiu 

3-7-22/10-7-22 
Diaca de torn: Manel P// Paco A 
Torn de porta:  Benjamí // Rubén 

Al·leluia:  aturada estival 
L’Estel:   

Cada 2 divendres al matí 

 

ANIVERSARIS 

7 Maruja M 

8 Erin A 

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! 

3-7-2022 

Número 1842 

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  

 Un cop batejat, Jesús sortí de l'aigua. Davant d'ell el cel 
s'obrí, i Jesús veié l'Esperit de Déu que baixava com un co-
lom i venia damunt d'ell.     Mateu 3:16 



1 Per aquells dies es va presentar Joan Baptista, que predicava en el desert de 
Judea  

2 dient: “Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop”. 

3 De Joan parlava el profeta Isaïes quan deia: “És la veu d'un que crida en el de-
sert: Prepareu el camí del Senyor, aplaneu les seves sendes”. 

4 Joan duia un vestit de pèl de camell i portava una pell a la cintura; el seu ali-
ment eren llagostes i mel boscana.  

5 Anaven a trobar-lo gent de Jerusalem, de tot Judea i de tota la regió del Jordà,  

6 confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà. 

7 Quan Joan veié que molts fariseus i saduceus hi anaven perquè els bategés, els 
va dir: “Cria d'escurçons! Qui us ha ensenyat que us escapareu del judici que 
s'acosta?  

8 Doneu els fruits que demana la conversió, 

 9 i no us refieu pensant que teniu Abraham per pare; us asseguro que Déu pot 
fer sortir fills a Abraham fins i tot d'aquestes pedres.  

10 Ara la destral ja és ran de la soca dels arbres, i tot arbre que no dona bon fruit 
és tallat i llençat al foc.  

11 Jo us batejo amb aigua perquè us convertiu; però el qui ve després de mi és 
més fort que jo, i jo no soc digne ni de portar-li les sandàlies: ell us batejarà amb 
l'Esperit Sant i amb foc.  

12 Ja té la pala a les mans per ventar el gra de l'era; entrarà el blat al graner, 
però cremarà la palla en un foc que no s'apaga”. 

13 Llavors Jesús vingué de Galilea i es va presentar a Joan, vora el Jordà, a fer-se 
batejar per ell.  

14 Però Joan s'hi oposava, dient: “Soc jo el qui necessita ser batejat per tu, i tu 
vens a mi!” 

15 Jesús li respongué: “Deixa'm fer, ara. Convé que complim d'aquesta manera 
tot el que Déu vol”. Aleshores Joan el deixà fer. 

16 Un cop batejat, Jesús sortí de l'aigua. Davant d'ell el cel s'obrí, i Jesús veié l'Es-
perit de Déu que baixava com un colom i venia damunt d'ell.  

17 I una veu digué des del cel: “Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m'he 
complagut”. 

Mateu, capitol 3 El baptisme de Jesús 

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  

Una història egipcia 
Dll: Ex 12: 37-39  Dm: Ex 13: 21-22  Dc: Ex 16: 1-5   Dj: Ex 20: 1-17 
Dv: Nm 13: 1-3/25-30  Dss: Josue 6: 20 

GRÀCIES 

Tots  els diumenges  Presencial i YouTube   
                                                                  11h Culte de lloança 
Dijous Culte de pregària a les 20h per Zoom   
“La Pregària als Salms”  

Convida als teus contactes. 
10-7 Reunió d’església a les 12,30 
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 

Aquesta setmana continua  el Casal 
d’estiu adreçat a infants dels 6 als 12 
anys.  
Tots els matins de 9:30 a 13 h  

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. 

ASSEMBLEA D’ESGLÉSIA 

El pròxim 10 de juliol tindrem l’assem-
blea ordinària d’església. Es farà balanç i 
podrem expressar i compartir les inquie-
tuds i neguits pel que fa als  ministeris de 
la comunitat. Servir al Senyor és respon-
sabilitat de tots. 

Ja han sortit les bases del concurs de 
fotografia  Novembre 22. Les teniu pen-
jades al taulell d’anuncis. 
Enguany 3 modalitats: A - fins 10 anys  
“AIGUA” B -  de 11a 17 anys “VENT”  
C- 18 anys endavant “LLUM” 


