
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. 

  Agrair el do de la vida, l’any que  s’acaba i les possibilitats pel 

nou any que comença. 

Bona Llavor 

Cultes 

29 de desembre// 5 de gener 
Diaca de torn: David R 
Torn de porta: Rubén R// Benjamí G 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

29 de desembre de 2019 

Número 1718 

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! 

“El Senyor redreça als qui ensopeguen” 

Salm 146: 8b 



EL REGNE (DE DÉU) QUE ENTUSIASMA  

ATENCIÓ:  

El dijous  26-12  i 2-1  

No tindrem  les activitats habituals  

26-12 festa xics i grans  

DIUMENGE 5-1 NOMÉS CULTE AL MATÍ 

Adapt. del llibre “El Reino de 

Dios” de José Mª Castillo 

    En els evangelis sinòptics (Mateu, Marc i Lluc) es repeteix insistentment que, tot seguit 
que Jesús va començar a predicar que el Regne de Déu s’estava apropant, allò va pro-
duir en la gent, o si preferim, en la massa del poble, un entusiasme de tal magnitud, 
que a vegades els textos evangèlics freguen una exageració desmesurada. Des de la 
primera vegada que Jesús ho diu a Mc. 1:15 i a Mt. 4:17 “És Regne de Déu és a prop”, 
la seva fama es va estendre ràpidament per tot arreu, fins i tot a la comarca veïna de la 
Galilea (Mc 1:28). Mateu repeteix una altra vegada que “recorria tota la Gali-
lea...proclamant la bona notícia del Regne”  i afegeix “és parlava d’ell a tota la Siria, el 
seguien multituds vingudes de la Galilea, Decàpolis, Jerusalem, Judea i la Trans-
jordània” (Mt. 4:23-25). 

    Està clar doncs, que el tema del Regne de Déu va provocar una alegria generalitza-
da entre les persones que escoltaven les paraules de Jesús i es beneficiaven dels seus 
fets. Sense cap mena de dubte, aquella gentada van veure, en el missatge del Regne, 
alguna cosa que omplia les seves aspiracions més profundes. Les paraules de Jesús van 
tenir un efecte més motivador entre la gent més senzilla del poble, els més pobres, els 
més desgraciats i ignorants de Galilea, per tant això del Regne havia de ser alguna 
cosa molt senzilla, que els més pobres i analfabets ho poguessin entendre, que fos fàcil 
de copsar. Tal com diu la Bíblia, precisament Déu revela els seus misteris a la gent que 
no pinta res en aquest mon,  els marginats, i en canvi els oculta als “savis” i “entesos” 
(Mt. 11:25-27). Però l’anunci del Regne de Déu no va entusiasmar a tot el mon. El que 
Jesús digué, va enfurismar i fins i tot, escandalitzar a persones que menyspreaven la 
gent del poble i no podien suportar aquell esclat d’entusiasme popular. ¿Que era, 
doncs el Regne de Déu? 

PER RESPONDRE LA PREGUNTA I SABER-NE MÉS :  VINE A LES PROPERES CLASSES DE 
L’ESCOLA DOMINICAL 

http://www.bonallavor.es/ 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

El cant de María 

 

Dll: Lc 1: 39-41 

Dm: Lc 1: 42-45 

Dc: Lc 1: 46-48 Dj: Lc 1: 49-50 

Dv: Lc 1: 51-53 Ds: Lc 1: 54-55  

31-12 Sopar de DUC de Cap d’Any 

1-1-Concert coral Al·leluia a les 

19h.”11 Raons per sentir Goig”  

5-1 No hi haurà ED Culte d’adoració a 

les 11h 

10-1 i 24-1 Rebost 

1-2 Assemblea d’Església a les 19h 

Informació detallada al taulell 

LA PREGUNTA DE L’ED 

CONCURS DESEMBRE: 
Resposta: 
- La dona adultera 
(Joan 8: 1-11) 

A la llibreria pots trobar moltes coses 
interessants que pots regalar. Llibres, 
Cd, petits detalls, calendaris, 
agendes... 
 

LA LLIBRERIA DE LA 1EEBS  

MEMÒRIES/INFORMES 

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!! 

Responsables de ministeris comenceu a 
elaborar les vostres valoracions i 
suggeriments per la tasca realitzada 
aquest any a punt d’acabar. Lliurar 
abans del 19 de gener. 


