
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  al matí 
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 ;  

Pastor: Nelson Araujo 696317485 

 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, per en Dima, pel Paco A, per l'Àngela Rb, l’ Ester 

  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 una humanitat formada per homes i dones que es reconeguin, es 

valorin i es tractin com iguals.  

 Pel desvetllament de vocacions per servir.  

  Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència, esclavatge. 

 Per la situació del nostre país. 

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

10 de març//17 de març 
Diaca de torn: David R/Myriam R 
Torn de porta: Rubén R //Rubén R 

ANIVERSARIS 
12 Amadeu G, 13 Mercé R,  

14 Lidia G 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

10 de març de 2019 

Número 1676 

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! 

Ja no hi ha jueu ni grec, esclau ni lliure, home ni dona: 

Tots sou un de sol en Jesucrist                         Gàlates 3: 28 



UN MÓN NOU ÉS POSSIBLE 

 

La nostra societat té grans reptes al davant difícils d’assolir i que 

implicant un canvi de mentalitat, de mirada envers les persones 

que hi vivim. Cada any quan arriba la data del 8 de març i les 

dones del món, alcem la veu per commemorar el Dia 

internacional de les Dones, en el que defensem els nostres drets 

socials, polítics i econòmics i reivindiquem la igualtat efectiva 

entre dones i homes, escolto la veu del Crist que em recorda: 

Ja no hi ha jueu ni grec, esclau ni lliure, home ni dona: tots sou 

un de sol en Jesucrist. (Ga 3,28 ) I em pregunto, alço prou la 

meva veu per denunciar la injustícia?, alço prou la meva veu per 

donar a conèixer que el Crist ens ensenya a mirar al món amb 

uns ulls nous, on em diu que Déu no fa distinció de persones. 

(Rm 2,11) 

En aquest món, són molts els avenços aconseguits, però encara 

queda un llarg camí per recórrer per erradicar qualsevol 

discriminació i aconseguir la plena participació de les dones, en 

condicions d’igualtat, aportant a la societat la seva visió del món. 

Totes les dones tenim dret a viure lliures de violència masclista, 

totes tenim dret a viure en pau. 

Avui llegia en un post de la Societat Bíblica: Educar a una dona 

és educar a un poble. Mediteu la frase!. Ens ho creiem?. La fem 

nostra?  

Dones, estudiem la Paraula viva, que constantment ens va 

canviant, obrim la nostra ment, obrim el nostre cor i aixequem la 

nostra veu per anunciar el missatge que pot crear un món nou i 

on i caben tots els mons.  

És a dir, els qui viuen en Crist són una creació nova. El que era 

antic ha passat; ha començat un món nou.2 Co 17 

 

http://www.bonallavor.es/ 

PREPAREM L’ESCOLA DOMINICAL 

Personatge: Salomé 

Dll: Marc 15: 33-35 

Dm: Marc 15: 36-38  

Dc: Marc 15: 39-41 

Dj: Marc 15: 42-47 

Dv: Marc 16: 1-3 

Dss: Marc 16: 4-7 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

bonallavordiaconia@gmail.com 

La Pregunta de l’ED 
MARÇ: Busquem un home 
Pista 1. Tenia molts 
germans i va tenir dos fills 
Pista 2. Per unes 
circumstàncies adverses, ell va viure en 
un país estranger. 

FORMACIÓ 

20-3  CET– Contemporanis  Seminari 
amb el teòleg Harold Segura de 9,45 a 
13,45 amb el tema “Teologia de la 
niñez” Lloc EEB Sabadell Castellarnau, 
ens demanen que si esteu interessats 
confirmeu. 

sala barts BCN 
a les 18 o 21, 

concert benèfic. 

14,21, 28 del 3 Suport educatiu a les 

17,30hTrobada de Senyores a les 

18h,  culte de pregària a les 20h. 

15-3  Presentació a l’Unida de 

Terrasa “SOS cristians” de Pilar 

Rahola a les 19h 

17-3 Culte de celebració inici pastoral 

d’en Xavier Guerrero a l’Església del 

redemptor de SBD a les 12h 

20-3 Teologia de la niñez amb 

Harold Segura 

22-3, 5-4, 26-4  Rebost 

30-3 Concert REVIU, Sala Barts BCN 

Fins al 30-3 Exposició  de pintura EE 

Baptista de Gràcia  

6-4 Festa de la primavera de la 

UMMBE, “La Palabra en acción” a 

Binefar 

Informació detallada al taulell  

3r CONCURS LITERARI 
Jocs Florals 
Redemptor 

Us sentiu amb ganes d’expressar els 
vostres sentiments i emocions per l’amor 
de la vostra vida, doncs no deixeu 
passar aquesta ocasió. Apa ja podeu 
començar. Aviat més informació!!!! 


