
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, aliments, i conversem 

Suport educatiu:  vacances estivals 

Diumenge: Escola Dominical 11h 
Culte d’adoració 18 h 
Dijous: Culte de pregària:  20h 

Dijous a les 6 de la tarda 

Al·leluia:  Diumenge a les 20h 

L’Estel:   

Cultes 

Senyores 
Francesc A: 609475704;  

Eva Ll 679124234; 

Albert M  657601050 

Myriam R: 676233434;  

David R: 607268842 ;  

 

7 d’octubre //14 d’octubre 
Diaca de torn:  David R// Myriam R 
Torn de porta: David R// David R 

ANIVERSARIS 

13 Dorcas O F 

 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,  pel Mario, per en Dima, el Paco A, per l'Àngela Rb, Jordi V. 

   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.  

 Per la persona adequada que el Senyor té preparada per pastorejar la nostra 

comunitat.  

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. 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

14 d’octubre de 2018 

Número 1655 

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! 



Des de la Muntanya 

 
      Hi ha una connexió directa entre les multituds que seguien a Crist i la deci-
sió de pujar a la muntanya. Aquests no és cap ensenyament improvisat sobre la 
marxa, sinó que Jesús va veure que el moment era apropiat per a lliurar-li a la 
multitud --i als seus deixebles-- una sèrie d'ensenyaments que els ajudarien a 
entendre els valors del regne. 
      No és que faltava ensenyament sobre la vida espiritual a Israel. Els ensenya-
ments dels escribes i els fariseus, però, es concentraven en el compliment cec de 
la llei, especialment en tot allò que afectava la manera en què altres els veien. 
Per aquesta raó Crist va advertir als seus oients: «Mireu de no fer la vostra justí-
cia davant dels homes per a ser vistos per ells; d'altra manera no tindríeu cap 
recompensa del vostre Pare del cel.» (Mt 6:1). És aquesta la temptació que ens 
enfronta en forma permanent: estar pendents de l'opinió que altres poden tenir 
de nosaltres. La lluita és especialment intensa per als que ocupem un lloc en el 
ministeri públic de l'església. ¡Quantes frases i postures assumeixen sobre la pla-
taforma, que només tenen com a objectiu impressionar als altres amb la seva 
aparent devoció! 
      En el Sermó de la Muntanya, Crist vol portar els seus oients a pensar en 
aquest aspecte de la vida que els de fora no veuen, però que té transcendència 
eterna: la vida interior, el secret de l'esperit, que només el Senyor coneix amb 
intimitat. Deliberadament porta a les persones a deixar de pensar en les acci-
ons, perquè comencin a avaluar els motius que els condueixen a aquestes acci-
ons. 
      En parlar de les benaurances, Jesús s'està referint a les característiques d'un 
ciutadà del regne. No ens està lliurant una nova fórmula per arribar a Déu, com 
la llarga llista de requisits que presentaven els religiosos del moment. Més aviat, 
descriu les qualitats presents en aquells que han estat encaminats a la vida espi-
ritual pel Senyor mateix. No és fruit de l'esforç humà, sinó el producte d'una visi-
tació sobrenatural, que és l'origen de tot el que veritablement perdura per l'eter-
nitat. 
      La paraula «benaurat» no fa referència a un estat emocional; descriu molt 
més que la felicitat. És l'estat de plenitud que ha assolit aquella persona que ha 
estat tocada per Déu. El Senyor porta amb si vida, i vida en abundància. Posseir
-la, és ser benaurat. Quan Crist va obrir la boca i va començar a proclamar ai-
xò, desitjava que la gent entengués que valia la pena lliurar-se a una vida amb 
Déu. Descrivia per a ells un món completament diferent al món mesquí, amarg i 
depressiu que ells coneixien diàriament. Cadascuna de les nostres ensenya-
ments i predicacions deuen, de la mateixa manera, contenir una generosa quo-
ta de goig, esperança i alè, ja que també som anunciants de bones noves. 

“Veient l'aglomeració, va pujar a la muntanya. S'assegué i se li van apropar els 
deixebles. I prenent la paraula els instruïa així…” 

Andreu Edo 

http://www.bonallavor.es/ 

LECTURES  BÍBLIQUES 

Sara 

Dll:  Gn 18: 6-10 

Dm: Gn 18: 11-15 

Dc: Gn 21: 1-3 

Dj: Gn 21: 6-8 

Dv: Gn 23: 1-2 

Dss: Heb 11: 11-12 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Cada diumenge la capseta t’espera. De mica en mica o de cop.  

bonallavordiaconia@gmail.com 

14-10 Culte 18h, Meditació de la 
Paraula - Jonàs 3: El Milagro de 
Ninivé per  Nelson Araujo 

19-10 Rebost 

Del 18 al 21 del 10 66è Convenció 
UEBE 

21-10 Amparo Montagut 

28-10 Sergi Edo 

4-11 Toni Bodego 

9 i 10 del 11 The global Leadership 
Summit a Terrassa 

9-11 Rebost 

17-11 Reunió UMMBEAC a la 
1eebs 

23-11 Rebost 

24-11 Seminari de formació amb 
Felix Ortiz 

La Pregunta de l’ED 

Busquem un noi: 

Pista 1: Era el primogènit 

d’un fill gran d’un 

patriarca. 

Pista 2: El seu pare també era el 

primogènit, però no l’hereu. 

Animeu-vos a participar! 

LLIBRERIA 

Ja disposem del calendaris i agendes 

pel proper any. Dona una ullada. 


