
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 ;  

 

2 de desembre// 9 de desembre 
Diaca de torn:  Myriam R/ Eva Ll. 
Torn de porta: Benjamí G//Rubén R 

 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, pel 

Mario, per en Dima, el Paco A, per l'Àngela Rb, per la Sebastiana. 

   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. Per les activitats especials de Nadal i els concerts de la Coral.  

 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 nostre país. 

 Per cada nou dia, agraint les benediccions  i les oportunitats de servir. 

ANIVERSARIS 

 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

9 de desembre de 2018 

Número 1663 

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! 



Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Feliços els perseguits 

      “Feliços els perseguits a causa de la justícia, perquè d'ells és el Regne del Cel. Feliços 
vosaltres quan, per causa meva, us insultaran i us perseguiran i malparlaran falsament 
de vosaltres.” (Mt. 5:10-11) 

      Una de les ironies de les benaurances és que l'obra de transformació que hem estat 
descrivint en aquests dies, la qual alinea les nostres vides amb els propòsits de Déu, no 
és ben rebuda pels qui ens envolten. Ben al contrari, és inevitable que la persona que 
opta per contradir les pautes i actituds que governen aquest món caigut, eventualment 
sigui perseguida i resistida pels que caminen en pecat. La vida de la persona redimida 
posa en evidència les debilitats i malalties pròpies d'una cultura pecaminosa. Tot aquell 
que proclama, amb el seu estil de vida, que el món està necessitat d'un canvi, rebrà per-
secució. 
      Hem de notar, però, que la benedicció que proclama Jesús està condicionada a una 
realitat: que els insults, la injustícia i l'oposició són el resultat de seguir Crist. Els conflic-
tes, els malentesos i les baralles són factors comuns a la vida mateixa. Tots, en algun 
moment de la vida, poden arribar a experimentar-los. La diferència està en que moltes 
vegades aquests conflictes no són més que el producte de la niciesa d'un mateix. Per ai-
xò, l'apòstol Pere pregunta: “Perquè, quin mèrit té suportar el càstig d'una errada?” De 
segur que això no té cap mèrit, llevat suportar les conseqüències del nostre propi pecat. 
“En canvi, si teniu bon comportament i sou maltractats, i ho suporteu, això és un mèrit 
davant de Déu”. (2 P. 2:20) 

      La persecució, com hem assenyalat en altres temes, ha estat la marca de tots els 
grans servents de Déu. Hebreus 11 ens diu que molts “i uns altres hagueren de suportar 
escarnis i assots, a més de cadenes i empresonaments. Van ser apedregats, sotmesos a 
prova, serrats, morts a tall d'espasa, anaren fugint d'una banda a l'altra, coberts amb 
pells d'ovelles o de cabres, passant necessitat, oprimits, maltractats. Massa dignes per a 
aquest món, van anar errants per deserts i muntanyes, per les coves i els caus de la ter-
ra.” (36-38). 

      De manera que no hem de sorprendre'ns de l'oposició, sinó més aviat veure-la com 
la confirmació que hem passat a una nova dimensió de la vida, una en què Crist esta-
bleix les pautes que guien la nostra existència. 
      A això, precisament, es refereix la recompensa descrita al passatge: «d'ells és el Reg-
ne del Cel». Es com si la persecució semblés col·locar a les persones en una posició en la 
qual ho perden tot. En casos extrems com el de Pau, Esteve, Pere o altres màrtirs de l'Es-
glésia, la persecució va acabar amb la vida mateixa d'aquells que servien a Crist. No 
obstant això, hi ha alguna cosa que no els pot ser tret per cap ésser humà i és la partici-
pació plena i absoluta a la vida que Déu atorga als seus, tot i estar morts en el cos. Això 
no li pertany als homes, sinó que és el premi a la fidelitat entre aquells que es gaudeixen 
en ser part del seu poble. 
      Per pensar: Ai dels que fugen del patiment, perquè no rebran aprovació ni se'ls 
comptarà entre els grans. 
 

http://www.bonallavor.es/ 

PREPAREM L’ESCOLA DOMINICAL 

Dll: Isaïes 53: 1-3 
Dm: Isaïes 53: 4-7 
Dc: Isaïes 7:14 Dj: Isaïes 61: 1-3 
Dv: Miquees 5: 2 Dss: Isaïes 65: 17-25 

bonallavordiaconia@gmail.com 

La Pregunta de l’ED 

DESEMBRE 

Busquem un home 

Pista 1: Se l’anomena en dos llibres del 

Nou Testament. 

Pista 2: Era una persona important. 

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.  

RIE 

La Residencia Infantil 
Emmanuel fa 50 anys fita 
important per a una 
associació sostinguda 
econòmicament pels creients de les 
diferents famílies denominacionals 
evangèliques.  Com cada any les 
Senyores han posat la capseta  per 
recollir fons. 

ELS NOSTRES DIJOUS 

Els dijous 27-12 i 3-1 farem una aturada 
i no tindrem les activitats habituals. 

9-12 Culte 18h, meditació de ka Paraula 

Ruben Gramaje. Creyentes que edifican. 

15-12 Concert Coral Al·leluia “Tornem a 

Betlem” a EE de Rubí  

16-12 Concert Solidari Coral el 

Redemptor a les 12h EEB El Redemptor 

25-12 Culte de Nadal a les 11h amb 

Daniel Banyuls 

26-12 Festa de Xics i Grans a les 19h 

31-12 Sopar i culte de cap d’any 

1-1 Concert d’Any Nou Coral 

Al·leluia a les 19h 

Informació detallada al taulell 

L’ED INFORMA 

El proper diumenge, després de la 
introducció anirem al concert solidari  
a l’església del Redemptor 

INGRÉS HOSPITALARI 
El dimarts passat 4-12, el nostre germà Paco A 
va tornar a ser ingressat a la Mutua de Terrassa. 

Rectificació única resposta correcte: 

AINON I SALIM 

Concurs Novembre 


