
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 

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.   

 Per les persones grans  de la comunitat. 

  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 que pateixen: refugiats, presos, i que viuen en situacions 

de guerra, violència, esclavatge, la força incontrolable de la natura, 

la pèrdua d’un ésser estimat,... 

  Agrair el do de la vida, i les possibilitats que ens portarà per 

compartir l’amor Déu. 

Bona Llavor Cultes 

26 de gener// 2 de febrer 
Diaca de torn: David R //Myriam R 
Torn de porta: Ruben R // Benjamí G 

ANIVERSARIS 

30  ANNA  M O 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

26 de gener de 2020 

Número 1722 

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! 

Mireu l'Anyell de Déu que treu el pecat del món. 

Jn 1,29  



Nelson Araujo, pastor 

Jesús, L’anyell de Déu, 
 Jn 1,29-34. 

Tot el text de Joan 1,29-34 està construït perquè ens quedi ben clar que Jesús 

de Natzaret és l'Anyell de Déu. Tota aquesta informació està destinada a que 

tots aquells que volem saber qui és Jesús entenguem la seva singularitat. Ell 

és, ni més ni menys que, "l'Anyell de Déu". 

La metàfora de l'anyell  apunta a un element central de la fe jueva (i 

cristiana): El xai del sacrifici. L'expressió "L’Anyell de Déu que treu el pecat del 

món", la podríem parafrasejar de la següent manera: "Aquest és l’ anyell que 

Déu dóna per substituir el càstig pel pecat del món". 

Us recordeu de la història d'Abraham i Isaac a Gènesi 22? Déu vol provar la 

fe d'Abraham. Li diu: “Pren el teu fill, Isaac, el teu únic que tant estimes, i vés 

a la terra de Morià i ofereix-lo en holocaust dalt d’una muntanya que jo 

t’indicaré.” (v. 2). Abraham va fer com Déu li havia manat. El clímax de 

l'escena es troba uns versets més avall: 

“Abraham allargà la mà i agafà el ganivet per degollar el seu fill.  Llavors 

l’àngel del Senyor, del cel estant, el va cridar: “Abraham! Abraham!” Ell 

respongué: “Sóc aquí. L’àngel digué: “No alcis la teva mà contra el noi, ni li 

facis res! Ara sé que reverencies Déu, ja que no m’has negat el teu fill, l’únic 

que tens. Abraham va alçar els ulls i veié un xai, un poc més enllà, que estava 

travat per les banyes en un matoll. Ell hi va anar, agafà el xai i el va oferir en 

holocaust en lloc del seu fill. (Gènesi 22,10-13). 

En la perspectiva d'Abraham, hi havia la profunda convicció que Déu 

proveiria d’ un "xai" per a realitzar el sacrifici (v. 7-8). I, a la fi, va ser així. Déu 

va proveir un bé petit. En l'escena, l'èmfasi està en la iniciativa de Déu en 

proveir un animal per al sacrifici. Gràcies al fet que Déu va proporcionar 

aquest animal, Isaac va seguir amb vida i amb ell, la promesa de salvació per 

a tota la humanitat (v. 18: "i per “la teva descendència”  seran beneïdes totes 

les nacions de la terra, perquè has escoltat la meva veu.”). 

La promesa de Déu a Abraham en Gènesi 22,18 es fa real en Jesús, segons 

Juan 1,29: Jesús és l'anyell de Déu, el qui treu el pecat del món. Jesús és la 

resposta que Déu proveeix com a projecte definitiu de salvació per a la 

humanitat. 

http://www.bonallavor.es/ 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

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. 
Moltes gràcies! Propera distribució: 7-2 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Aquesta setmana reflexionarem 
sobre la gràcia, aquest do gratuït, 
lliure i personal de Déu a les 
persones. 
Dll: Ef 2,8//Dm:2Co 12,9//Dc: Hb 4,16//  
Dj: Rm 6,14//Dv:Rm11,6 //Ds:1Co 15,10  

26-1 Avui últim dia recollida 

productes higiene personal 

30-1 Suport, trobada de dones, 

culte de pregària 

1-2 Assemblea d’Església a les 18h 

3-2 Seminari a càrrec de Juan José 

Tamayo a EEB Badalona a les 14h 

6-2 Suport, trobada de dones, culte 

de pregària 

7-2 Rebost 

15-2 Seminari a Càrrec d’en Victor 

Amela a EEB Badalona a les 10h 

21-2 Rebost 

Informació detallada al taulell 

LA PREGUNTA DE L’ED 

CONCURS GENER: 
Busquem una dona 
Pista 4: Li va passar una 
cosa perquè no s’ho creia. 
El noi va ser molt especial. 
Pista 3: Eren molt grans quan el Senyor li 
va dir al marit que tindria un fill 
Pista 2: Era estèril i desitjava un fill 
Pista 1:  Era casada i el matrimoni era 
molt fidel al Senyor. 

CONDOL 
El passat dia 22 el nostre germà 
Teodoro José Martínez Muñoz va 
passar a la presència del Senyor. 
Donem gràcies al Senyor per la seva 
vida i volem fem arribar a les famílies 
el nostre condol. 

ASSEMBLEA D’ESGLÉSIA 

FORMACIÓ CET 

3-2 Seminari: Fundamentalismos 
cristianos:discursos del odio, construcción y 
deconstrucción  Professor Juan José 
Tamayo a les 16h 
15- 2 Seminari: Los cátaros: una manera 
de ser “cristiano” Professor Victor Amela a 
les 10h 
Lloc: EEB Badalona, c/Sagunt 99-101 

Apunt per a l’assemblea? Et sents ple 
d'il·lusió i agraïment al Senyor per totes les 
coses que ens ha permès fer? L’1 de febrer 
tornarem a escollir els responsables dels 
ministeris i  demanarem al Senyor que   els 
capaciti per la tasca encomanada, però 
sobretot junts pregàrem perquè la nostra 
comunitat s igui capacitada per 
desenvolupar la missió que com Església 
tenim encomanada. No hi podem faltar!! 


