
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

Bona Llavor 

Diaques 

Caldera-Grup de pregària 

Corals 

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 

9 de la nit. 

Cada 2 divendres  a la tarda 
Repartim roba i aliments, i conversem 

Suport educatiu:  vacances estivals 

Diumenge: Escola dominical: 11h 
Culte d’adoració 18h 
Dijous: fins el setembre 

 Vacances d’estiu 

Al·leluia:  Fins el setembre 

L’Estel:   

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  La Mercè R i el seu fill Enric, la Rosa,  
l’Artur,  per l’Elisabeta ,   la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina,  la Isabel i el José; 
el Gori i la Feli,  la Teresa Q, la Gina,  la Maria Cs,   per la petita Valentina, 
Sonia i Joan F, Marta P V, per la Roser i en Paco 
  Per totes les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, infants. Per 
tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.  
 Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina. Per aquelles que no 
tenen una llar. 
   Per la nostra comunitat, cada un dels serveis, ministeris i les persones que els 
desenvolupen, i els  reptes que el Senyor té preparats per nosaltres. Pel Proper 
concert de la Coral i la Conferència 
 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència, 
esclavatge i les situacions que provoca la natura. 
 Per la situació del nostres país. 
 Per cada nou dia, agraint les benediccions  i les oportunitats de servir. 

Cultes 
Senyores 

Francesc A: 609475704; Eva Ll 679124234;Albert M  657601050 

Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

24 de juny//1 de juliol 
Diaca de torn:  Albert M//Francesc A 
Torn de porta: Rubén R// Benjamí G 

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té les 

guardis només per a tu.            fulleto@1eebs.com   

ANIVERSARIS 
30 Raquel Reginaldo 

HORARI D’ESTIU: CULTE 11H 

Del 24 de juny al 9 de setembre 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

24 de juny de 2018 

Número 1639 

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número  015806  

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! 

Llavors els apòstols van dir al Senyor:  

Augmenta'ns la fe." 

El Senyor va contestar:  

"Si tinguéssiu una fe com un gra de mostassa,  

diríeu a aquesta morera:  

Arrenca't de soca-rel i planta't al mar, i us obeiria. 

Llc 17,5-6 



La petició dels deixebles no ha d'estranyar-nos si tenim en compte el que 
Crist els estava tractant d'ensenyar. El tema que compartia era sobre el 
perdó. En aquesta ocasió, el Senyor els havia demanat alguna cosa 
realment impossible de complir! Si un germà venia set vegades al dia per 
demanar perdó per alguna ofensa comesa, perquè sincerament estava 
penedit, és que els deixebles havien de perdonar-ho. Davant semblant 
desafiament els deixebles, alarmats, lògicament van sol·licitar més fe. És 
difícil massa vegades conviure amb un germà, en el millor dels casos. Però 
perdonar set vegades en un mateix dia, sense fastiguejar-se ni amargar-se... 
això sí que és per a gegants espirituals! 
En la reacció dels deixebles trobem un dels conceptes populars més arrelats 
al poble de Déu, i és que la fe ve en diferents quantitats per ser distribuïda 
en més o menys quantia en la vida d'aquells que segueixen el Senyor. D'allí 
provenen frases tan comunes com «germans, cantem aquesta cançó amb 
més fe» o «és una persona de molta fe, i per això Déu la fa servir». Els que 
tenim vides que no tenen les més enlluernadores manifestacions de Déu 
pertanyem a la categoria de persones que tenen poca fe. 
Crist, en aquest passatge, intentava corregir aquesta idea errada sobre la fe. 
Quan pensem que la mida de la fe d'una persona és la que fa la diferència 
entre cristians, automàticament estem avançant per un camí errat, perquè 
posem l'accent en nosaltres i no en Déu. Per modificar el seu pensar, el 
Senyor va prendre la il·lustració d'un gra de mostassa. La llavor del gra de 
mostassa és excessivament petita. Són poques les persones que, en veure-la, 
creuen que estan enfront d'alguna cosa amb un increïble potencial. 
Pel que fa a la fe respecta, la clau no està en la grandària, sinó en l'objecte 
en què es diposita la fe. És per això que a la vida espiritual no calen grans 
quantitats de fe, ja que és la mida de l'objecte en el qual es diposita la fe el 
que fa la diferència. Déu és totpoderós, sobirà i meravellós. Qui creu en ell 
pot experimentar en la seva pròpia vida tots els seus extraordinaris atributs. 
En realitat, la qüestió no està a tenir o no tenir fe perquè, francament, tots 
tenim fe. No obstant això, molts de nosaltres no orientem la nostra fe cap a 
Déu, sinó que la dipositem en els nostres propis criteris o en les opinions 
d'altres que estan al nostre voltant. No ha de sorprendre'ns, doncs, que la 
nostra fe produeixi escassos resultats. Perquè comenci realment a veure 
l'acció de Déu en nosaltres, cal que orientem la nostra fe --encara sent 
aquesta excessivament petita-- exclusivament cap a la persona de Déu. Allà 
sí que veurem l'extraordinària manifestació d'un arbre que es desarrela per 
plantar-se al mar! 
Per pensar: «Algunes persones pensen que necessiten fe com una muntanya 
per moure un gra de mostassa!»  

La mesura de la fe (1) Anònim. 

bonallavordiaconia@gmail.com 

A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones i 

t’ofereix algunes oportunitats per desenvolupar els teus dons, parla 

amb l'Àngela o M. Antònia. Ens sentim agraïts per la vostra 

col·laboració, recolzament i suport en oració. Us necessitem, TU 

ETS NECESSARI. Propera distribució: 6-7 

LECTURES  BÍBLIQUES 

Algú va dir “qui té un amic té un tresor. 

Dll: Lluc 6,31 

Dm: Jb 2,11 

Dc: Pr 13,20 

Dj: Pr 18,24 

Dv: Pr 19,20 

Dss: Pr 22,24-25 

22-6 Rebost 

24-6 Inici horari d’estiu, culte 11h. Amb la 

participació d’en Josep Borderas // Reunió 

d‘Església a 12,30 

6-7 Rebost 

8-7 Predicació de la Paraula d’en Marcos 

Lumbreras 

15-7  Meditació de la Paraula  Efraim Lara 

5-8  Reflexió de la Paraula Nelson Araujo 

Informació detallada al taulell 

http://www.bonallavor.es/ 

 

Informació de campaments per totes les 
edats. 

ASSEMBLEA 

El proper 24 de juny tindrem 

l’assemblea ordinària abans de l’estiu. 

On els membres de la comunitat hi som 

convidats. Penses que pel fet de ser una 

reunió ordinària no és important?. TU 

ETS PART IMPORTANT DE LA 

COMUNITAT. PARTICIPA!! 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Cada diumenge la 

capseta t’espera. De 

mica en mica o de 

cop.  

COL·LA
BORA 

Desitgem que l’estiu 
sigui un temps de 
m o l t e s 
benediccions.  
Si visiteu alguna 
comunitat doneu 
salutacions de part 
nostra. Envieu fotos 
ens agrada compartir!!! 

Bon estiu 


