
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:  dijous  a  les 5,30 

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 ;  

 

18 de Novembre// 25 de Novembre 
Diaca de torn:  Eva LL//Albert M 
Torn de porta: Ruben R//Benjamí G 

 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! 

18 de novembre de 2018 

Número 1660 

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! 

“Lídia, que ja adorava l’únic Déu, el 
Senyor li va obrir el cor” 

Fets 16: 14 



Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Feliços els combatius 

     “Feliços els compassius, perquè seran compadits.” Mateo 5.7 
      En aquesta benaurança tenim una de les més clares evidències que és Déu el que 
està obrant transformació en la vida i no la persona mateixa. La misericòrdia es refe-
reix específicament a una sensibilitat al dolor d'altres que, al seu torn, produeix un 
desig d'aportar alleugeriment a l'afligit. Aquest sentiment és el que més reflecteix el 
caràcter de Déu, ja que la misericòrdia té a veure amb un cor compassiu, bondadós i 
tendre, que no mesura si l'altra persona és mereixedora del nostre socors, sinó que es 
dóna a si mateix pel bé de l'altre. 
      És lògic que aquesta actitud de misericòrdia sigui el fruit d'una vida que té fam i 
set de justícia, ja que les benaurances es refereixen a una progressió espiritual. 
Aquesta necessitat espiritual només pot ser sadollada en entrar en intimitat amb Déu 
mateix. La proximitat a la seva persona, però, no solament sadolla les necessitats de 
la nostra ànima, sinó que comença a contagiar-nos d'un interès per la realitat que 
afecta la vida dels altres. Ja no jutgem amb duresa a aquells que estan en situacions 
difícils, condemnant perquè veiem en les seves vides les clares conseqüències del pe-
cat. Més aviat, vam començar a veure que són persones atrapades en un sistema 
maligne, encegats per les tenebres d'aquest món, que necessiten amb desesperació 
que algú se'ls acosti per indicar-los el camí cap a la llum i la vida. 
      No cal assenyalar que l'expressió de la misericòrdia moltes vegades escandalitza 
aquells que pretenen ser els autèntics defensors de tot el que és bo i just. Els fariseus, 
per exemple, no van mostrar una mica de misericòrdia cap a la dona sorpresa en 
adulteri (Jn. 8:1-11). Lluny de estendre-li la misericòrdia necessària perquè sigui lliu-
rada del llaç en què havia caigut, la van portar a Jesús amb el desig de segellar la 
condemnació que ja havien format en els seus propis cors. Jesús no va dir, en cap 
moment, que aprovava la pràctica de l'adulteri. No obstant això, va demostrar com-
passió per aquesta dona afirmant que no la condemnava, encara que era digne de 
condemnació. 
      De la mateixa manera, Simó el fariseu es va mostrar horroritzat que el Mestre 
permetés que una dona pecadora li toqués (Lc 7:1-50). Un fariseu mai hagués tingut 
contacte amb aquesta classe de persona! Jesús, però, li va estendre la bondadosa 
compassió de Déu i va ser, literalment, transformada en una altra persona. Quan 
hem estat aconseguits per la misericòrdia, podem ser també misericordiosos amb 
altres. Per això, cal que Déu periòdicament ens recordi tot el que ell ens ha perdonat 
a nosaltres, ja que el que molt estima, molt ha estat perdonat. 
      En diversos moments durant el seu pelegrinatge Crist li va recordar als deixebles 
que Déu seria generós amb aquells que eren generosos. El principi és clar: tots hem 
rebut la invitació a ser part del Regne. Però una vegada que hem estat admesos, és 
inadmissible que no tinguem la mateixa actitud de misericòrdia cap als altres, que ha 
estat mostrada cap a les nostres persones. Feliços els compassius: Déu els rebrà en-
cara amb més grans demostracions de misericòrdia. 
      Per pensar: Ai dels que tenen un cor dur, perquè viuran amb la mateixa duresa 
que han sembrat.. 

http://www.bonallavor.es/ 

PREPAREM L’ESCOLA DOMINICAL 

Dèbora 
Dll: Jutges 4: 4-5 Dm: Jutges 4:7-9 
Dc: Jutges 5: 3-5 Dj: Jutges 5: 9-11 
Dv: Jutges 5: 12-13 Dss: Genesi 35: 8 

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

bonallavordiaconia@gmail.com 

18-11 Culte 18h. Meditació de la 
Paraula Daniel Pujol, “L’incomparable 
valor de conèixer a Crist.” 
19-11 Cinema Imperial a les 18h “Déu 
Meu però què t’hem fet”. Col·loqui amb 
Andreu Dionis 
23-11 Rebost 
25-11 Culte 18h. Meditació de la 
Paraula Antonio Asenjo 
26-11 Cinema Imperial a les 18h “La 
Tortuga vermella” 
30-11 i 1-12 Gran Recapte, David R o 
Elisabet B. 
2-12 Assemblea extraordinària, 12,30// 
Culte 18h, meditació de la Paraula 
Josep Borderas 
16-12 Concert Solidari Coral el 
Redemptor a les 12h EEB El Redemptor 
31-12 Sopar i culte de cap d’any 

Informació detallada al taulell  

La Pregunta de l’ED 

NOVEMBRE: 

Busquem dos pobles: 

PISTA 1: La Bíblia ens diu 

que eren molt a prop l’un de l’altre. 

PISTA 2: Els pobles tenien molta aigua. 

PISTA 3:  

 

Animeu-vos a participar! 

LLIBRERIA 

Ja disposem del calendaris i agendes 
pel proper any. Els especials RIE els pots 
encarregar. També hi podràs trobar 
llibres, música i gadgets Dona una 
ullada.  

COL·LABORA 

RIE 

La Residencia Infantil Emmanuel fa 50 
anys fita important per a una associació 
sostinguda econòmicament pels creients 
de les diferents famílies denominacionals 
evangèliques. Moltes felicitats!! 

OPERACIÓ NEN DE NADAL 
Comença la campanya d’omplir capses 
amb regals per als nens de països amb 
rendes molt baixes. Hi ha temps fins a 
l’1 de Desembre. 

La gent hi anava per batejar-

se. 


