
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

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:  aturada estival 

Diumenge:  
Culte d’adoració 11 h 
Dijous: Aturada estival, ens retrobem 19-9 

Aturada estival 

Al·leluia:  aturada estival 

L’Estel:   

Senyores Francesc A: 609475704;  

Eva Ll 679124234; 

Myriam R: 676233434;  

David R: 607268842 ;  

Manel P: 615315239 

Pastor: Nelson Araujo 696317485 

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té les 

guardis només per a tu.            fulleto@1eebs.com   

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  La Mercè R i el seu fill Enric, la Rosa,  l’Artur,  

la Julia C i l’Andreu E, la Isabel i el José, el Gori i la Feli,  la Teresa Q, la Gina,  la Maria 

Cs,  per en Dima, pel Paco A,  per la Sebastiana, pel Mario LL,  per Ana Cristina jove 

d’en Paco R, per l’Elisabeta.  

  Per cada una de 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 una humanitat formada per homes i dones que es reconeguin, es 

valorin i es tractin com iguals.  

 Pels ministeris i serveis a la comunitat. Especialment pel Grup dinamitzador 

d’evangelització, pel treball que estant desenvolupant i el que desenvoluparan. Agraïm 

la capacitat i l’oportunitat que el Senyor ens dona per servir.  

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

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

servir. 

Bona Llavor Cultes 

4 d’agost//11 d’agost 
Diaca de torn: Eva LL//Manel P 
Torn de porta: Rubén R// Benjamí G 

HORARI D’ESTIU DIUMENGE CULTE A LES 11H 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

4 d’agost de 2019 

Número 1697 

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! 

Perquè tot aquell qui demana, obté;  
qui busca, troba; i a qui truca, li obren. 

Demaneu, i us donaran; busqueu, i trobareu;  
truqueu, i us obriran. 

Lluc 11,9-10 



Parlant amb el Pare. 
Nelson Araujo 

Lluc 11,1-13 Jesús ensenya a pregar 
Una vegada que Jesús pregava en un determinat lloc, en acabar, un dels seus deixebles li va 
dir: "Senyor, ensenya'ns a pregar, tal com Joan en va ensenyar també als seus deixebles." 
Llavors els digué: "Quan pregueu, digueu: Pare, que sigui santificat el teu nom; 
que vingui el teu Regne.  Dóna'ns avui el nostre pa de cada dia;  i perdona'ns les nostres 
ofenses, perquè nosaltres també perdonem tots els qui ens ofenen, i no deixis que caiguem en 
la temptació." També els digué: "Suposem que un de vosaltres té un amic, i aquest ve a 
trobar-lo a mitjanit i li diu: 'Amic deixa'm tres pans, que un amic meu ha vingut de viatge i no 
tinc res per a donar-li';  i ell, de dins estant, li respon: 'No m'amoïnis, la porta ja és tancada i els 
meus nois i jo ja som al llit. No voldràs pas que em llevi per a donar-te'ls?' 
Us dic que, encara que el fet de ser amic seu no el faci llevar per a donar-los-hi, si més no per 
la seva importunitat es llevarà a donar-li tot el que necessiti.  I jo us dic: Demaneu, i us 
donaran; busqueu, i trobareu; truqueu, i us obriran. Perquè tot aquell qui demana, obté; qui 
busca, troba; i a qui truca, li obren. Que hi ha algun pare entre vosaltres que, si el fill li demana 
[pa li doni potser una pedra? O bé, si li demana] un peix, que li donarà una serp en comptes 
d'un peix?  O bé, si demana un ou, que li donarà potser un escorpí?  Si, doncs, vosaltres, 
dolents com sou, sabeu donar coses bones als vostres fills, com més el vostre Pare celestial 
donarà l'Esperit Sant als qui l'hi demanen." 

Hem de confessar que avui en dia no està molt de moda això de pregar o 
resar. No és només que no tinguem temps (el temps sempre es busca quan 
alguna cosa t'interessa), sinó que moltes vegades no li veiem utilitat a aquesta 
pràctica de la devoció cristiana. En lloc de pregar, pensem que serà millor 
esforçar-nos una mica més en fer les coses per nosaltres mateixos. Per això el 
text d'aquesta setmana se'ns presenta tan necessari avui dia. I del mateix 
extraurem dos ensenyaments pràctics. 
a. En primer lloc la pràctica de l'oració implica dependència i confiança en 
Déu. El "parenostre" així ho indica. Encara que avui tinguis feina, casa, diners i 
recursos, Jesús ens recorda que hem de tenir una actitud de confiança en 
demanar a Déu ens proveeixi del pa (o del que sigui que ens faci falta) cada 
dia. De manera similar sant Agustí ho deixa plasmat en les seves paraules: "en 
pregar, resa com si tot depengués de Déu; encara que després t'aixequis i 
actuïs com si tot depengués de tu". 
b. En segon lloc preguem sabent que, no només Déu ens escolta, sinó que 
també està disposat a contestar les nostres súpliques. És cert que l'oració és un 
misteri. És cert que moltes vegades preguem i no obtenim respostes. És cert 
que moltes vegades deixem de pregar (i d'insistir per falta de paciència). Però 
Jesús ens diu que Déu, com el nostre Pare, mai té la porta tancada per a 
nosaltres. 
Finalment, com a fills i filles que confien en els seus progenitors terrenals, hem 
de recuperar la pràctica de l'oració. Insistir en l'exercici de confiar i esperar en 
el Senyor. Tocar la porta, sabent que ell està sempre disposat a obrir-la i 
ensenyar-nos grans lliçons que ens ajudaran a viure com a homes i dones de 
fe. 
 

A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones. Ens sentim 
agraïts per la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració, però 
necessitem mans, us necessitem els dijous i els divendres. Propera 
distribució: 6-9 

http://www.bonallavor.es/ 

LECTURES BÍBLIQUES 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

 
Església: comunitat Messiànica.  
Dll: Llc 4,16-20 
Església comunitat carismàtica  
Dm: Ef 4,1-6/ Dc: 7-10/Dj 11-15 
Esgléisa, comunitat Terapèutica:  
Dv Gal 6,1-5// Dss 6-10 

bonallavordiaconia@gmail.com 

11-8 Culte amb la participació de 

Ismael Gramaje 

6-9 / 20-9 Rebost 

14-9 Taller de Gospel, 10h a 13h 

15-9 Inici ED i Culte a les 18h 

27al 29 del 9 40 è Convenció UMMBE 

17 al 20 del 10 Convenció UEBE 

7 al 9 del 11 The Global Leadership 

Summit 

Informació detallada al taulell 

CONVENCIÓ  
Del 17-20 d’octubre es 
realitzarà la (67è) convenció 
de la UEBE, amb el lema “Esglésies 
Saludables” Enguany 4 dies de 
programa: dijous nit de pregària, 
divendres d’administració dissabte de 
formació/evangelització i diumenge de 
comunió. Lloc:Hotel Gandia Palace 
http://uebe.org/inscripcion-convencion-2019/ 

amb Liliana Fernández 

BON ESTIU! 
Com  va  aq ue s t 
merave l ló s  temps 
d’estiu? Temps de 
relax, de calma, i de fer coses que 
normalment no podem fer. He començat a 
rebre les primeres fotos, no defalliu! Les 
esperem! si ens voleu recomanar un llibre, 
o una música que penseu que pot ser 
edificant ens ho feu saber al mail del full o 
de l’església i sobretot, si visiteu una altra 
comunitat doneu salutacions de la1eebs i 
no us deixeu la foto. 
Us recomano Mare de l’Ada Castells, una 
novel·la molt fàcil de llegir on hi trobem la 
descripció d’una mare molt particular, des 
de la mirada d’un filla molt especial. 

SALUTACIONS 

La Soledad ens envia moltes 

salutacions des de el seu país. Ens 

recorda amb estima i prega per 

nosaltres i la nostra comunitat. 


