
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  

Lloc:  Secretaria. 

Comparteix allò que et 

sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té les guardis només 

7 de setembre//14 de setmbre 
Diaca de torn:  Paco A//Xavier N 

Torn de porta:  Lliure disposició 

Bona Llavor 

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; Amadeu G: 619120077 ;  

Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;  

Diaques 

Caldera-Grup de pregària 

 

Corals 

Telèfon per contactar amb el pastor Melero: 
630113463. 

Atenció pastoral 

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit. 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 
Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem 

Dimarts a les 17h, classes de conversa 
Dijous a les  5h30’ suport escolar  

Del 22 de juny al 7 de setembre 

Culte d’adoració: Diumenge 11h 

Culte d’oració: Vacances del 20-6 al 11-9 

Fins el mes de setembre 

Al·leluia:  

L’Estel:   

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  la Mercé R i el seu fill Enric, per la 
Rosa, per l’Artur,  l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà,  per en 
Juan i en Pablo fills d’en Paco R, per la Sara germana de la Raquel, per la Rosa 
cunyada de la Lydia G, per la Julia C i l’Andreu E,  la Magdalena,  la Marcelina, 
per la Teresa Q, la Isabel i el José G, pel Gregori P. 
 Per les persones que viuen en situacions de guerra i pels  seus governants. 
 Per les persones que estan a l’atur que el Senyor atengui les seves necessitats i a 
nosaltres ens faci sensibles davant d’aquesta situació.  
 Per totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que 
s’han distanciat del Senyor. Per aquells que ens agradaria que trobessin al Senyor. 
( pares, mares, germans..). 
 Agrair al Senyor poder celebrar l’aniversari i el testimoni d’aquells que ens han 
precedit.  Pel grup organitzador. Capacitat per donar un bon testimoni. 
  Pels ministeris de Bona Llavor. Pel desenvolupament del Casal. 
 Per la Llar d’avis de Vilafranca i la Residencia Infantil Emmanuel 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per 
aquests que estem vivim com a congregació. 

Cultes Senyores 

Fins el mes de setembre 

C/Domenech i Muntaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

7 de setembre de 2014 

Número 1444 

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A     

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! 

Aquells qui esperen en el Senyor 

renovaran les seves forces, 

aixecaran el vol com les àguiles; 

correran i no es cansaran; 

Is 40,31 



Com les àguiles 
Raquel Reginaldo 

La Bíblia parla molt de les àguiles. Sempre m’havien cridat l’atenció, uns 
versets, per exemple aquest: “Com l’àguila que desvetlla els seus petits, 
estén les seves ales i els pren, i els porta sobre les seves plomes” 
(Deuteronomi 32:11) Però principalment aquests:“Qui satisfà de bé la teva 
existència i et fa rejovenir com un àguila” (Salm 103:5) i aquest: “Aquests 
qui esperen en el Senyor, renovaran les seves forces, aixecaran el vol com 
les àguiles; correran i no es cansaran; caminaran i no es fatigaran” (Isaïes 
40:31) Entenia el sentit dels versets, però no sabia el perquè ho deia. 
Rejovenir com l’àguila? Portar sobre les ales? Vaig pensar que per 
entendre completament el que ens diu el Senyor tenia que saber el perquè 
de la comparança. Coneixia molt poc d’aquestes aus i em picava la 
curiositat. Avui, al rellegir-los, he buscat informació, i el que he trobat 
m’ha meravellat. Encara que al final no he pogut saber si es tracta d’una 
faula o paràbola o si realment passa així, perquè, depenent del lloc a on 
ho buscava, s’interpretava d’una manera o d’un altre. Però el que he 
trobat m’ha encantat, a més explica clarament els versets de la Bíblia. 

El que he trobat és això: Quan les àguiles tenen niuada, i la mara creu 
que ja estan a punt per deixar el niu i aprendre a volar, se’ls posa sobre 
les ales i aixeca el vol, en ple vol els deixa perquè aprenguin a utilitzar les 
seves aletes, però està molt atenta, si veu que fallen o dubten, de presa 
vola sota d’ells i els torna a recollir sobre ella. Quin amor més gran. I així 
és l’amor del Senyor envers nosaltres, els qui hem cregut en Jesucrist i 
hem acceptat el sacrifici a la creu, confessant-li les nostres faltes, ens 
cuida, ens vigila, te cura de nosaltres i ens  porta com l’àguila amb els 
seus petits. 

Però això nomes m’aclaria un verset. I els altre dos? Que vol dir això de 
rejovenir? També ho he buscat i he trobat: Les àguiles son els ocells amb 
mes llarga vida. Quan arriben als 40 anys, tenen dues possibilitats: morir 
o rejovenir-se. El bec se’ls corba, les ungles es debiliten i les plomes s’han 
envellit. No poden volar bé, no poden caçar i per tant tampoc menjar. 
T’he que desfer-se de tot el que és vell i que els hi neixi de nou. És un 
procés dolorós però necessari. S’amaguen a dalt d’una roca llunyana, que 
hi estiguin segures per bastant tems;  el primer és arrancar-ne el bec, tot 
picant contra una roca, al cap d’uns dies n’hi neix un de nou, que utilitza 
per arrancar les ungles i les plomes. També li tornen a sortir noves i 
flamants i ja rejovenida del tot pot volar i caçar per uns 40 anys més. És 
un proses dolorós i necessari per gaudir d’una nova vida.  

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 

El temps d’oració sempre és el més productiu, el compensa els possibles errors. 
Dll: 1Cr 16,11 Dm: 2 Cr 7,14; Dc: Mt 26,41;Dj:Col 4,2; Dv: 1Ts 5,17;  

Ds: Jm 6,16  

Continuem amb el treball d’ajut, 

assistència i acompanyament que es 

realitzar des de Bona Llavor. Gràcies per 

la vostra col·laboració, recolzament i 

suport en oració que tant necessitem per 

continuar realitzant aquest ministeri en 

aquests moments tant complicats per a 

moltes persones. Propera distribució: 20-9 

Continuem pregant pels serveis de Bona 

llavor, pels voluntaris/àries i els usuaris 

tant petits com grans. 

Busquem voluntaris/es pel suport. Parleu 

amb L'Àngela o M. Antònia. 

7-9 Reunió d'església a les 12,30h 

14-9 Inici Escola dominical i Culte a la 

tarda 

18-9 Reunió de senyores i culte de 

pregària. 

20-9 Actes a Caldes/ Rebost 

19-10 Actes de celebració 125 aniversari 

24-26 d’octubre Convenció Unida UEBE 

COMPARTIM 

RECORDANT EL LLEGAT 
Dissabte 20 de setembre els amics d’en George 
Lawrence han organitzat una sèrie d’actes a 
Caldes de Montbui.  
10, 30 Ruta George Lawrence: Visita als llocs on 
es va desenvolupar la seva tasca 
12h Circuit Ternal. Visita guiada 
17h Cementiri de Caldes de Montbui. Acte 
recordatori  
Informació completa al  taulell d’anuncis. 

Segur que durant aquest temps d’estiu heu fet 

fotos. 

Us demanaria que compartíssiu una foto i 

possessiu un petit comentari. MOLTES 

A partir del diumenge 14 de setembre deixem l’horari d’estiu i tornem a 
la normalitat. 

Els cristians també, a igual que elles, 
ens tenim que retirar a un lloc solitari, 
confessar a Déu les nostres culpes i 
arrencar un a un tots els costums de 
l’home vell, tot el que ens impedeix el 
contacte amb el Senyor, néixer a una 
nova vida i poder gaudir del aliment 
espiritual: el pa i l’aigua de vida, que 
és en Crist Jesús. Llavors com les 
àguiles gaudirem d’una renovació, una 
nova felicitat, no per 40 anys com elles, 
si no que des d’ara i per tota l’eternitat. 
Que el Senyor ens ajudi a rejovenir-nos 
com elles i que com elles ens porti 
sobre les seves ales. Amen. 

Continuació 


