
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per  la Pilar A, la Sebastiana H, 
l’ Andreu E M, Julia C., M Lluïsa, Amadeu G, Jaume R,  Paco V, Marc, Mónica. 

 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, Grup de senyores, grup d’adolescents i joves, per Mamaventura, 
Suport educatiu, Imatge i so, per l’equip de visitació. 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, per retrobar la il·lusió, les ganes d’estar junts, de sentir-nos 
germans. Agrair poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies. Preguem pels 
germans d'Ucraïna. Per  les tecnologies i els tècnics que ens mantenen connectats, 
però la vida de la comunitat presencial 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 i que el Senyor els ompli d’il·lusió, ànims i empenta 
encomanadors. 

 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 i 

els molts països en guerra. 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 11h 
                 Culte d’adoració 18h 
Dijous: Culte de pregària a les 20h zoom 

 
Senyores 

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té les guardis només per a tu.    

fulleto@1eebs.com. MOLTES GRÀCIES! 

Bona Llavor HORARI  

11-12-22/ 18-12-22 
Diaca de torn: Manel P// Paco A 
Torn de porta:  Benjamí G// Ruben 

Al·leluia:  diumenges 19,45 

L’Estel:   

Rebost: Cada 2 divendres al matí 
Suport educatiu: Dijous  de 17,30 a19h 

Mamaventura, dll i dc  

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 

ANIVERSARIS 

 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

11-12-2022 

Número 1859 

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  

 "No tingueu por. Us porto una nova de gran goig, que ho serà per a 
tot el poble: avui, a la ciutat de David, us ha nascut un Salvador, que 

és el Crist, el Senyor.  
Lluc 2,10-11 



 HIPOTETICA CARTA A L’ESGLÉSIA DE SABADELL  

Aquestes darreres setmanes hem estat treballant les cartes a les 7 

esglésies de l'Apocalipsi a l'escola dominical.  

El passat diumenge en Nelson va fer una conclusió on vam participar 

bona colla dels presents i vam elaborar una "possible" carta a 

l'església de Sabadell, que us la proposem sabent que ni de bon tros 

seria la que ens enviaria el Crist, però sí que ens pot servir com a 

exercici d'autocrítica per continuar treballant en la missió que el 

Senyor ens ha encarregat. 

Escriu a l’àngel de l’església de Sabadell: 

Això diu l’alfa i l’omega, l’Amén i el creador de l’Univers. 

Conec les teves obres. Has sigut un bon treballador, has tingut cura 

de l’estam, de la llana i fins i tot del fil més prim. El fum sortia ufanós 

de les teves xemeneies. 

Sé que has viscut al costat d’incrèduls i has tingut moments de glòria. 

Has resistit en temps de dificultat i persecució, t’has mantingut fidel 

per generacions i cuides dels més febles. 

Però veig en tu una lànguida rutina. Has perdut aquell primer amor 

que et va dur cap a mi i ets tebi en la proclamació del meu nom. El 

fum de les xemeneies s’ha apagat, ja no treballes la llana com abans! 

Tingues coneixement de què has viscut, però no t’hi quedis 

bocabadat. No miris enrere, segueix endavant! No tinguis por, jo soc 

al teu costat per sempre, tingues confiança que la meva paraula 

vivifica. Si triomfes prometo que entraré a casa teva i menjaré amb tu, 

tindràs una pedra amb el teu nom i una nova identitat en Crist. 

Qui tingui orelles que escolti què diu l’Esperit a les esglésies. 

  
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  

GRÀCIES servint amb alegria!! 

VOLUNTARIAT 

ACTIVITATS PREVISTES 

especial 

Tots  els diumenges                                                               

11h Escola Dominical 18-12 al Redemptor 

 18h Culte d’adoració 

18-12  a les 12h Sortida cultural ED, concert 

Nadal Redemptor 

Convida als teus contactes. 

23 -12 Rebost 

2n i 4t diumenge : Mosaic a les 11h 

17-12 Concert Coral a Rubí 

25-12  11h Culte de Nadal 

26-12 a les 19h Festa de Xics i grans 

31-12 Sopar de Cap d’any 

1-1 a les 19h Concert El Tresor de Nadal 

http://www.bonallavor.es/ 
Propera distribució 23-12-22   

ESTEM AL TEU COSTAT 

En aquests temps difícils necessitem el vostre recolzament en 

oració.  

Responsabilitat, compromís, 
privilegi, adoració... Les 
teves aportacions són 
necessàries pel manteniment de la 
comunitat.  
ES 84 0081 0384 2400 0119 7930  
Tot l’any hi haurà un sobre només per  obres 
OFRENA ESPECIAL NADAL per 
continuar  adequant la sala d’actes.  
Si fas un ingrés especifica per on és:  

OFRENA, NADAL o OBRES 

Siguem útils i servim amb alegria.  
Posa’t en contacte per: 
Visitació:  Eva LL i Nelson 
Rebost; Àngela o amb l’Anna P.  
Mamáventura  amb el l’Eli R. 
Suport Educatiu Àngela R. 
Imatge i so, Paco A.  
Sigues  llum a casa i a la nostra ciutat  

Lectures 3a setmana d'advent Dll: Is 35,1-6 ;Dm: Is 35,10; Dc: Jm 5,7-10;  
Dj: Mt 11,2-6;Dv: Mt 11,7-11; Dss: Lc 1,5-13 

CAMPANYA DE NADAL I REIS 

PREGUNTA ED 
Recorda la Dorcas té disponible un bon 
catàleg: llibres, CD, gatgets, postals... 

RECOMANEM L’US DE 

CONCURS DESEMBRE 
Busquem una dona 
PiISTA 3: Va fer una cosa d’amagat i és va 
curar. 
Pista 2::En 12 anys els metges no la van 
poder curar 
Pista 1. La Bíblia no diu el seu nom. Estava 
malalta feia molt temps 

Escola Dominical 18-12-22 

Ens trobarem a les 11h, esmorzarem i 
cap a l’església del Redemptor 


