
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. 

Diumenge: Escola dominical 11 h 
Culte d’adoració 18 h 
Dijous: Culte de pregària a les 20h  

 

Cada 2 divendres  al matí 
Repartim roba, aliments, i conversem 

Suport educatiu:  Dijous 2/4 de 6 a les 7 

Dijous  a les 18h 

Al·leluia:  a les 20h 

L’Estel:   

Senyores Francesc A: 609475704;  

Eva Ll 679124234; 

Myriam R: 676233434;  

David R: 607268842 ;  

Manel P: 615315239 

Pastor: Nelson Araujo 696317485 

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies.   

 Per les persones grans que no poden venir 

  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 i habitatge. 

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

valorin i es tractin com iguals. Per la situació del nostre país. 

  Pels ministeris i serveis a la comunitat.  Pel Grup dinamitzador d’evangelització, 

per L’Escola Dominical, per la Coral, pel grup de Senyores, el culte de pregària, pel 

voluntariat de Bona Llavor. Agraïm la capacitat i l’oportunitat que el Senyor ens dona per 

servir.  

  Per les persones refugiades, preses i les que viuen en situacions de guerra, 

violència, esclavatge. 

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

servir. 

Bona Llavor 

Cultes 

17 de novembre//24 de novembre 
Diaca de torn: Eva LL//Manel P 
Torn de porta: Rubèn R// Benjamí G 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

17 de novembre de 2019 

Número 1712 

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! 

L'Esperit del Senyor  

és sobre meu, per això m'ha 

ungit, per a portar el missatge 

joiós als pobres, 

m'ha enviat a proclamar la 

llibertat als captius 

i als cecs la recuperació de la 

vista, 

a posar en llibertat els oprimits 

i a proclamar l'any de gràcia del 

Senyor. Lluc 4,18 



Aquest diumenge iniciem un nou tema a l’escola dominical que ens durarà fins a final 

de curs. Amb aquesta  proposta  intentarem analitzar la relació que els evangelis 

estableixen entre l’evangeli i la vida. 

«Los nadie» (Eduardo Galeano) 

Sueñan las pulgas con comprarse un perro 

y sueñan los nadies con salir de pobres, 

que algún mágico día 

llueva de pronto la buena suerte, 

que llueva a cántaros la buena suerte; 

pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, 

ni mañana, ni nunca, 

ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte,  

por mucho que los nadies la llamen 
y aunque les pique la mano izquierda, 

o se levanten con el pie derecho, 

o empiecen el año cambiando de escoba. 

Los nadies: los hijos de nadie, 

los dueños de nada. 

Los nadies: los ningunos, los ninguneados,  

corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: 

Que no son, aunque sean. 

Que no hablan idiomas, sino dialectos. 

Que no profesan religiones, 

sino supersticiones. 

Que no hacen arte, sino artesanía. 

Que no practican cultura, sino folklore. 

Que no son seres humanos, 

sino recursos humanos. 
Que no tienen cara, sino brazos. 

Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, 

sino en la crónica roja de la prensa local. 

Los nadies, 

que cuestan menos 

que la bala que los mata. 

Amb aquest poema en Galeano dona protagonisme aquells que normalment no 

entenen, els exclosos, els marginats, aquells que no tenen veu, ja que no son escoltats, 

malgrat tot, són utilitzats com a instruments per crear riquesa. “No són éssers humans, 

sinó recursos humans” És un poema que ja hem publicat al fulletó, però cada vegada 

que el llegeixo m’arriba més. Amb ell comença la dedicatòria del llibre que farem 

servir  de referencia durant aquest temps d’estudi. Us animo a participar a l’Escola 

Dominical, espai de participació, aprenentatge i creixement espiritual. m A 

http://www.bonallavor.es/ 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

Carlos Martínez 
presenta el seu 

espectacle  

“Drets humans.”  

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

El Regne de Déu 
Dll: Mt 4:23  
Dm: Mt 9: 35 
Dc: Lc 4: 40-41 Dj: Lc 4: 42– 43 
Dv: Lc 8: 1-3 Ds: M 1: 15 

19-11 Cinema Imperial  “el reverend” a les 
18h 
22 i 23 del 11 Gran recapte/ Rebost  
30-11 a las 19h Acte de clausura del 50 
aniversari de la RIE  
1-12 Centre cultural Carlos Martínez 
6-12 i 20-12 Rebost 
14-12 Concert Coral Al·leluia  a Rubí 
31-12 Sopar de DUC de Cap d’Any 

Informació detallada al taulell 

LA PREGUNTA DE L’ED 

CONCURS NOVEMBRE 

Busquem dos animals 

Pista 3. L’encàrrec els hi va fer un home 

just i honrat en temps de corrupció 

Pista 2. Dèu havia fet una cosa molt 

important per la humanitat. 

Pista 1. Els hi van encarregar una missió 

molt important, per un objectiu concret. 

Us animem a participar. És molt 

enriquidor! 

A la llibreria pots trobar moltes coses 
interessants. Prepara pel nou any el 
calendari o l’agenda que més 
s’adapti a les teves necessitats, a les 
de la teva família  o els teus amics. A 
la N’hi ha uns quants. Recorda que 
RIE enguany uns ofereix una agenda 
a 5€. Parla amb la Dorcas. 

LA LLIBRERIA DE LA 1EEBS  

RIE 

Ja tens la teva capseta. 
Demana-la a l'Àngela Ra 

SOPAR DE CAP D’ANY 

Hi ha petits moments, senzills ,plens 

de tendresa i agraïment, un d’aquest 

moments especials són el sopar i el 

culte de cap d’any. No hi faltis!! 
Les senyores con 
cada any per 
aquestes dates han 
col·locat la capseta 
per recollir fons per 
la Residència infantil que enguany ha 
celebrat els 50anys.  

1-12-19 a les 18 h  
CENTRE CULTURAL 

TERRASSA 


