
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: Culte d’adoració 11h 
Dijous: Culte de pregària inici 20 
de setembre 

20 de setembre  

Al·leluia:  Comencem  16-9 

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, per la Roser i en Paco, pel Mario, per en Dima, el 
Paco A. 
   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.   
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 ;  

9 de setembre //16 de setembre 
Diaca de torn:  Myriam R/ David R 
Torn de porta: Ruben R/ Benjamí G 

HORARI D’ESTIU: CULTE 11H 
Del 24 de juny al 9 de setembre 

ANIVERSARIS 

15-9 Teodoro José M 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

9 de setembre de 2018 

Número 1650 

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! 



Creure a ell Aportació Andreu E M 

Ningú et podrà fer front a tots els dies de la teva vida. Així com vaig ser amb Moisès, seré 
amb tu; no et deixaré ni t'abandonaré...  T’ho repeteixo: Sigues ferm i decidit, no tinguis 
por, no t’acovardeixis. Jo, el Senyor, el teu Déu, seré amb tu arreu on aniràs.” Js 1,5-9 

Permetem fer-te una pregunta. ¿Tu apostaries el seu futur en base a una promesa? 
Havia arribat el moment en què Josuè havia d'assumir la responsabilitat per a la 
conducció del poble d'Israel. Reemplaçava, ni més ni menys, que el gran profeta 
Moisès. L'esperava un difícil camí per davant, i Josuè segurament no es feia il·lusions 
sobre això. Quan Déu li deia que havia estat amb Moisès, se li vindrien al cap les 
incomptables vegades que havien vist la poderosa mà del Senyor obrant al seu 
favor. Però no hi ha dubte que també tindria present la multitud d'obstacles, 
dificultats i contratemps que els van acompanyar durant quaranta anys al desert. Per 
animar-li el cor, el Senyor li dóna una promesa: «el Senyor el teu Déu estarà amb tu 
allà on vagis». 
Una promesa posseeix extraordinaris poders per motivar, perquè posa davant nostre 
una esperança que ens anima el cor i alimenta la nostra imaginació sobre coses 
futures. Quan la rebem tendim a guardar-la en el nostre interior com una mena de 
tresor creient que farem front a tots els impediments i entrebancs, en el compliment 
d'allò que s'ha anunciat per avançat. Una promesa, però, no té cap poder almenys 
que escollim creure-la. 
Tristament, per a molts la vida és una suma de promeses no complertes. En alguns 
casos això va començar ja de molt petits, amb paraules que els propis pares mai van 
complir. Més endavant, es van sumar parents, amics i persones properes al nostre 
entorn que van agregar la seva pròpia quota de compromisos no complerts. Ja 
d'adults, experimentem l'allau de vots que vénen d'empreses de servei, polítics i 
governants, que pretenen convèncer-nos que viuen només per atendre les nostres 
necessitats. Inevitablement ve, amb el passar dels anys, cert escepticisme dels que 
han escoltat, en moltes oportunitats, promeses que no són més que paraules buides. 
¡Heus aquí el nostre dilema! La vida espiritual que Déu ens proposa requereix, com 
a element indispensable per al seu desenvolupament, que creiem  en les promeses 
que ell ens dóna. L'apòstol Pere declara que Déu «ens ha donat precioses i 
grandíssimes promeses, perquè per elles arribeu a ser participants de la naturalesa 
divina» (2 Pe. 1:3-4). De manera que la promesa és una part essencial del pla de 
Déu. 
Precisament per aquesta raó el Senyor li diu a Josuè: «Siguis fort i valent! No temes 
ni t'acovardeixis...» Davant de circumstàncies particularment difícils en la vida, és 
fàcil creure que hem estat oblidats. Si li sumem les nostres reiterades desil·lusions 
¿com no hem de viure atemorits? La por, però, ens paralitza. No permet que 
conreem aquesta convicció atrevida que és una característica essencial dels que trien 
creure les declaracions de Déu. I si no el creiem, les seves promeses no tindran 
eficàcia en les nostres vides. 
Reflexionem: El nostre repte és ser valents per no creure les mentides que indubtablement 
apareixen en temps de crisi. Per triomfar hem d'escollir la fiabilitat dels vots que Déu ha 
fet al nostre favor; i ell, al seu torn, ¡els donarà suport! 

LECTURES  BÍBLIQUES 

La saviesa a Proverbis 

Dll: Pr 1: 1-7 Dv: Pr 4: 5-7 

Dm: Pr 4: 13 Dss: Pr 14: 33 

Dc: Pr 2: 6 

Dj: Pr 3: 14 

 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Cada diumenge la 

capseta t’espera. De 

mica en mica o de 

cop.  

FOTOS: EL NOSTRE ESTIU 

http://www.bonallavor.es/ 

bonallavordiaconia@gmail.com 

9-9 Reunió d’església| Reflexió de la 

Paraula Ruth Giordano 

16-9 Inici ED i culte a les 18h 

20-9 Inici Grups de Senyores i Cultes 

de pregària 

Del 18 al 21 del 10 66è Convenció 

UEBE a Gandia 

9 i 10 del 11 The global Leadership 

Summit 

24-11 Seminari de formació amb 

Felix Ortiz 

Informació detallada al taulell 

Últims dies per enviar 

les fotos de l’estiu dels 

llocs que heu visitat o 

d’aquelles coses que 

heu fet i voleu 

compartir Ja has enviat les teves? 

Compartir ens ajuda a ser més 

coneguts pels nostres germans i 

germanes.  Ens agrada compartir!!! 

Els propers diumenges dia 9 i 16 de 

setembre podeu col·laborar amb 

material escolar de tot tipus (paper, 

quaderns, llapis, etc.), per enviant-ho 

a una escola de Guinea Equatorial. 

Necessitem la teva ajuda! 

Colaborem 


