
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: Manel P//David R 
Torn de porta: Benjamí G// Rubén R 

ANIVERSARIS 

27 Olga N 

29 Eva T 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

24 de novembre de 2019 

Número 1713 

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! 

Has amagat aquestes coses als savis i entesos 
i les has revelades als més petits 

Mateu 11: 25 b 



Fa uns dies vaig escoltar aquesta frase i em va cridar l’atenció: Hem d’estimar les nostres de-
cisions. Va ser dita en el transcurs d’una entrevista per l’escriptor d’una novel·la d’èxit per Sant 
Jordi, però a banda del context, aquesta afirmació em va impactar, em va suggerir un seguit 
de preguntes i la vaig intuir molt aplicable a la nostra vida cristiana. 

Resolució presa després de trobar-se en la necessitat de triar entre diverses opcions és una 
definició del diccionari del concepte decisió. Per desenvolupar aquest comentari em fixaria en 
la segona part del manament: Estimaràs al proïsme com a tu mateix. (Mateu 22.36-39 i Gàla-
tes 5.14). Com tots prou sabem, el Senyor ens mana estimar-nos a nosaltres mateixos, ja que 
per insignificants que ens sentim, som estimats per Déu, Crist va morir per tots nosaltres i som 
imatge de Déu, això potser no ho tenim tan present com hauríem, i parlo per mi. A Romans 
8.9 trobem: L’Esperit Sant habita en tots nosaltres. I a Romans 8.16 El mateix Esperit s’uneix al 
nostre esperit.  Ens hauríem de preguntar si el seguim aquest manament. Realment ens esti-
men a nosaltres mateixos? La fem aquesta feina? 

Algunes respostes com a proves d’amor i confiança cap a nosaltres: 
1) Mai aparentar; s’ha de ser capaç de ser un mateix; o sigui s’ha de ser valent per estimar-se.  
2) La infravaloració no és possible, som imatge de Déu. 3) Som acceptats pel què som; hem 
d’aconseguir ser acceptats pel que som. 4) Si cal, sortirem de la nostra zona de comoditat i 
cercarem nous camins. Tots tenim alguna cosa que voldríem començar a fer. Potser ha arribat 
el moment.. Donem-nos aquesta oportunitat. 5) Les queixes no solucionen gran cosa, de ve-
gades ho hem de fer per sentir-nos alliberats, però hem de tenir en compte que no ajuden a 
millorar les situacions. 6)Per estimar-nos ens hem de conèixer. No es pot estimar el que es 
desconeix. Hem de posar consciència i temps a conèixer-nos. 7) Molt important: No cercar 
plaer o benestar passius en el compliment d’aquest manament, cal acció per la nostra part. 
Déu ens va manar estimar i estimar-nos per què hi poséssim la nostra voluntat, llibertat i in-
tel·lecte alhora de complir-lo.  

Arribats aquí ens hem de preguntar com podem comprovar la pròpia estimació i el nostre 
estat espiritual? A continuació alguns indicadors: 

Si al prendre una decisió sentim pau, serenor, goig i confiança, per dir-ne alguns, és ben pro-
bable que vingui de Déu. Si percebem recels, dubtes, por, desconfiança, no sembla que pugui 
venir de Déu. Tot això ens porta a una afirmació contundent: tinc l’obligació d’estimar les me-
ves decisions perquè no són altra cosa que el fruit de la meva tria entre diverses opcions i com 
que vaig acceptar tenir una vida de fe, no tinc altre remei que exigir que les respostes estiguin 
en la línia de les benediccions esmentades, pau, goig serenor, confiança. Que no volen dir 
plaer i benestar en tot moment. Llavors, amb totes aquestes seguretats espirituals, com a ho-
me o dona carregat de febleses, hauria de fer algunes previsions: 

A) Vestir les meves decisions de responsabilitat. Escoltar consells, compartir pregàries. B) No 
prendre cap determinació que no passi pel sedàs de la reflexió dels peròs i dels contres. C) 
M’asseguraré que no impliqui autocomplaença. No esperaré un benestar fàcil. D) Tindré en 
compte l’abast de la meva decisió davant de les meves capacitats. E) Ningú pot donar res que 
no tingui, per la qual cosa les meves mancances hauran de ser presentades al Senyor a través 
de la pregària i la lectura de la Paraula.  

Acabaré aquesta reflexió amb un exemple de decisió. La de l’apòstol Pau a l’ajornar la seva 
visita a Corint i malgrat dubtava, però per a ell era del tot convenient i així ho argumenta. 2 
Corintis 1. 12-24 

Hem d’estimar les nostres decisions           Col·laboració Àngela Raurell  

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 i les persones 

Dll: Salm 145: 11-13 Dm: Marc 1: 28  

Dc: Mateu 13: 1-2 Dj: Lluc 22:1  

Dv: Mateu 11:25-27 Ds: 1 Cor 1:27-28  

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 4. Els dos animals van anar fent 

viatges fins que es va complir l’objectiu. 

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 

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 


