
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies.   

 Per les persones  més grans.  

 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat.  Per tots aquells (fills, 

nets, familiars..) que s’han distanciat del Senyor.  

 Per la situació de crisi sanitària que està vivint el nostre país i tot el món. 

 Pels ministeris i serveis a la comunitat: Bona Llavor, Escola dominical, Coral, 

Equip dels cultes... 

 Per la comunitat en aquest moments  de dificultat per poder celebrar junts el Crist. 

 Pels diaques i el pastor , saviesa i visió per seguir desenvolupant la tasca que tenim 

encomanada 

  Per les persones que treballen per cobrir les nostres necessitats.  

 Per les persones que pateixen, opressió i discriminació que puguem ser llum 

i font d’esperança. 

 Agrair el do de la vida, les possibilitats que ens dona per compartir l’amor 

Déu, i els dons que ens ha donat el Senyor. 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

Diaques 

Caldera-Grup de pregària 

Corals 

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

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. MOLTES GRÀCIES! 

Bona Llavor 
Cultes 

21 de juny// 28 de juny 
Diaca de torn: David R 
Torn de porta:  Segons disponibilitat 

Suport educatiu:  Dijous 2/4 de 6 
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93 7103540 Benvingut! 

21 de juny 2020 

Número 1743 

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! 



Reflexió al voltant de la dignitat que a molts éssers humans els hi ha estat ro-
bada pel tipus de societat que la humanitat ha construït a través dels temps.  
Jn 15,1-8 Jesús, el cep veritable 
 "Jo sóc el cep veritable i el meu Pare és el vinyater. Tota sarment meva que no dóna 
fruit, la talla; i tota la que dóna fruit, la neteja, a fi que en doni més. 
Vosaltres ja sou nets pel missatge que us he anunciat. Resteu en mi i jo en vosaltres. 
Així com la sarment, si no resta en el cep no pot donar fruit per si sola, tampoc vosal-
tres, si no resteu en mi. Jo sóc el cep, vosaltres les sarments. Qui resta en mi i jo en ell, 
dóna fruit abundós, perquè sense mi no podeu fer res. 
Qui no resta en mi és llençat a fora com les sarments i s'asseca; després les apleguen, 
les tiren al foc i cremen. Si resteu en mi i les meves paraules resten en vosaltres, dema-
neu el que vulgueu i us serà concedit. En això és glorificat el meu Pare: que doneu for-
ça fruit i demostreu ser deixebles meus. 
L’evangeli Mateu en el capítol 5 també ens presenta com Jesús li agrada que 
les persones siguin felices, Jesús era feliç, la seva passió era la vida, la vida 
integra, poderosa, sana viscuda amb tota intensitat. El mateix Jesús, ens diu: jo 
sóc la vida, i he vingut perquè tingueu vida plena 
Davant de qualsevol situació, per més dificultats que tinguem, Jesús ve a donar 
vida. 
La felicitat de la qual ens parla Jesús, no és oportunista, ni puntual, ni la po-
dem situar en la mala entesa prosperitat econòmica, la veritable felicitat es 
troba amb la veritable comunió en Jesús. 
La seva Paraula ens descobreix el que hi ha en cada un de nosaltres i sabem 
que té tota la raó quan ens crida a viure l’amor sense restriccions, quan sentim 
a Déu com a Pare i als altres com germans. 
Jesús no està obsessionat amb l'èxit, ni en el benefici personal o dels seus pro-
pers, és mestre d’un nou estil de vida, un camí de constant transformació. 
La nostra societat s’ha ajustat a les necessitats del mercat, de l’economia i del 
poder oblidant el que és essencial per l’ésser humà, ser estimat i estimar. 
Una persona que no es fa valer com a tal, una persona que no es respecta, i 
que no respecte als altres, li manca dignitat i la dignitat per abellenca un cop 
perduda ja no es recupera. 
Jesús és l'únic que ens estima per nosaltres mateixos i sap el que val cada per-
sona per si mateixa. 
Ens planteja quin és el projecte de l’Evangeli i ens repta a reconèixer-l en la 
cara de les persones que hi ha en el món, a reaccionar vivint el projecte de 
Jesús basat en l’amor en la dignitat i en la llibertat. 
No  deixem que ens venguin una idea diferent. Jesús és el verb, la Paraula, la 
vida , la seva manera de tractar a les persones, la seva manera de viure, fem –
la nostra. Apropem-nos a l’evangeli i acceptem el repte! 
 

Resum comentari Amparo Montagut  20-6-20 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

PREGUNTA MES DE JUNY 
Busquem un home 

Pista 4: al final anava contra el seu 

gendre, però Déu no li va permetre. 

Pista 3: Era molt murri enredava per 

sortir-se amb  la seva 

Pista 2: Tenia dues filles i les va casar 

Pista 1: Era de nació arameu 

En aquests temps difícils necessitem el vostre 

recolzament en oració. http://www.bonallavor.es/ 

ESTEM AL TEU COSTAT 

GRÀCIES 

Estàs sol o sola, ets una persona 

gran, estàs malalta. Et sents 

vulnerable, necessites ajut o 

necessites parlar. No ho dubtis, 

posa’t en contacte amb nosaltres. 

 650794353  

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

 

LA PREGUNTA DE L’ED 
Aprèn amb nosaltres!!! 

Tots el diumenges ens trobem en a les 

18 en el canal Youtube. I després al 

ZOOM amb el cafè i les pastes. 

El dimecres reunió de pregària a les 

20h ens trobem al Zoom. 

28-6 Mosaic a les 11,30 al ZOOM 

19-7 Classe d’ED a les 11h al ZOOM 

Tema: Repensar l’església 

Si vols participar en aquestes activitats 

envia un Wass abans al  pastor 

650794353  i   podràs connectar-te per 

Zoom. 

ACTIVITATS PRESENCIALS 

suspeses  FINS NOU AVIS 
  

L’Esperit Sant ensenya, 
ens obre els ulls i ens fa 
conèixer allò que no és 
evident.  
Dll: Mt 10,20; Dm: Jn 14,15-17 

Dc: Jn 14,26 Dj:Jn 15,26-27 

Dv: Ef 3,5 Ds: Col1,9 

OFRENA 


