
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la Maria Cs, l’ 
Amadeu, Raquel R, Mª Antonia P. 
 Per les persones  més grans. Per les persones que han sofert una pèrdua.  
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat.  Per tots aquells (fills, nets, 
familiars..) que s’han distanciat del Senyor. Per les que han sofert una pèrdua. 
 Per la situació de crisi sanitària que està vivint el nostre país i tot el món. 
  Pels ministeris i serveis a la comunitat i la represa: Bona Llavor, Escola Dominical, 
Coral, Equip dels cultes, Mosaic, Evangelització... 
  Per la comunitat en aquest moments  de dificultat, per saber com gestionar 
aquesta crisi i  per poder celebrar junts el Crist. Per gaudir de la celebració del 
Nadal d’una manera responsable. 
  Pels diaques i el pastor , saviesa i visió per seguir desenvolupant la tasca que tenim 
encomanada i els reptes nous que haurem de superar cada dia. 
  Per les persones que treballen per cobrir les nostres necessitats.  
 Per la Llar d’avis de Vilafranca, l’Hospital Evangèlic i RIE. 
 Per les persones que pateixen, opressió, discriminació i efectes climàtics. 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 
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 

Bona Llavor Cultes 

10 gener  /  17 gener 
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R 
Torn de porta:  Segons disponibilitat 

Suport educatiu:  Dijous 2/4 de 6 

ANIVERSARIS    

 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

10-1-2021 

Número 1772 

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! 

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número  015806  

Jo sé quins són els meus designis sobre vosaltres, designis de 

pau i no de desgràcia: jo us donaré un futur i una esperança. 

Ho dic jo, el Senyor.                                       Jeremies 29:11 



ESTEM AL TEU COSTAT 

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/ 93 710 3540  

EL SENYAL 

“On és el rei dels jueus que acaba de néixer? Hem vist sortir la seva estrella i venim a ado-
rar-lo”. (Mateu 2: 2). 

La primera vinguda de Crist va ser marcada pel senyal de l'estel de Betlem. Els astròlegs 
de l'orient portaven cinc segles estudiant les estrelles, esperant la vinguda de el Rei d'Israel, el 
Fill de Déu, el Salvador de les nacions. Sabien que naixeria a Israel i que seria diví, però que 
no només seria el rei d'Israel, sinó de tot el món, i per això es van desplaçar per adorar-lo. 
Com sabien aquestes coses? Quan els jueus van ser portats captius a Babilònia, van portar 
amb ells el coneixement  i l'esperança d'Israel. El jove Daniel que s’hi trobava, havia rebut 
una revelació de totes aquestes coses, però el que no sabia era quan tindria lloc: “Jo ho vaig 
sentir, però no ho vaig entendre. Vaig preguntar, doncs: <Senyor, com serà l'acabament de 
tot això?>”  (Daniel 12: 8). Ningú ho sabia. Els qui estimaven Déu esperaven la vinguda del 
Messies, generació rere generació. L'enorme i pertinent lliçó que podem aprendre dels mags 
és que esperaven la vinguda de el Senyor i van reconèixer el senyal quan el van veure. Esta-
ven preparats i van sortir a trobar-lo. 

Els deixebles es van fer la mateixa pregunta: “Digues-nos quan passarà això i quin serà el 
senyal de la teva vinguda i de la fi del món” (Mateu 24: 3). El Senyor els va contestar amb 
aquestes paraules:  Jesús els va respondre: “Estigueu alerta, que ningú no us enganyi. Perquè 
en vindran molts que es valdran del meu nom i diran: <Jo sóc el Messies>, i enganyaran 
molta gent. Sentireu parlar de guerres i de rumors de guerres. Mireu de no alarmar-vos; cal 
que això succeeixi, però encara no serà la fi.”  (Mateu 24: 4-6). A hores d’ara ja han passat 
totes aquestes coses, però no eren el senyal. Guerres, pestes, fams i terratrèmols tampoc 
marquen el final, sinó el «principi de dolors», que serà seguit per coses molt doloroses: 
“Llavors us portaran als tribunals, i us mataran, i sereu avorrits de tots els pobles per causa 
del meu nom” (Mateu 24: 9). L'església ha estat perseguida des del principi, això ja ho sa-
bem; però aquí el Senyor està dient és que la societat i els altres "creients" es posaran en con-
tra dels creients veritables: “es denunciaran els uns als altres”. (Mateu 24:10), i seran engan-
yats “falsos profetes s'aixecaran, i enganyaran molta gent”. (24:11). Els "creients" que con-
demnen als veritables creients creuran que estan fent el correcte. L'església estarà dividida. Es 
perdrà l'amor entre creients. Uns deixaran d'estimar els altres: “L'amor de molts es refredarà”. 
(24:12). Molts "creients" s'apartaran: “Però el qui es mantindrà ferm fins a la fi, aquest se sal-
varà”. (24:13). Quin quadre més terrible està pintant el Senyor! L'església dividida, una part 
sense amor, denunciant a l'altra part a les autoritats; Terrible! Quan veurem això, voldrà dir 
que la fi és a prop, però el veritable senyal que marca la fi és aquest: “Aquesta Bona Nova 
del Regne serà anunciada per tota la terra, perquè tots els pobles en rebin un testimoni. I 
aleshores vindrà la fi”. (24:14). 
“Aleshores apareixerà en el cel el senyal del Fill de l'home”. (24:30). Però quan arribi aquest 
senyal amb claredat, serà massa tard per ser fora de perill. Déu haurà tancat la porta de el 
Cel com va tancar la porta de l'arca: “tots els pobles de la terra faran grans planys quan ve-
gin el Fill de l'home venint sobre els núvols del cel amb gran poder i majestat”. (24:30). 
“Vetlleu, perquè no sabeu a quina hora ha de venir vostre Senyor”. (24:42).  

Devocionals Margarita Burt  

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

http://www.bonallavor.es/ 

 

OFRENA 

LA PREGUNTA DE L’ED 

CONCURS GENER 
Busquem un poble 
Pista 1. Déu li va dir a un 
profeta que anés a aquest poble 
Pista 2. Hi va haver dos miracles a 
casa d’una dona viuda. 

Responsabilitat, compromís, 
privilegi, adoració... Les 
teves aportacions són 
necessàries pel 
manteniment de la comunitat.  

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930 

Proverbis per la vida de cada dia 
Dll Prov 11: 12-13; Dm Prov 11: 24-25;  Dc Prov 12: 2-3;   
Dj Prov 12: 6-7; Dv Prov 12: 9;  Dv Prov 12: 11. 

GRÀCIES 

OFRENA DE NADAL 

Enguany l’objectiu proposat és el 
d’adequar i actualitzar la instal·lació 
elèctrica d’un dels espais que més 
s’utilitzen de les nostres instal·lacions, la 
sala d’actes.  

Es poden fer aportacions fins a finals de 
mes, especificant NADAL tant en el sobre 
com en la transferència  

10-1 Mosaic a les 11:30 

17-1 Escola Dominical a les 11:30 

22-1 Rebost 

24-1 Mosaic a les 11:30 

Ja està disponible la revista mensual 
Unidos, la podeu trobar en el 
següent enllaç:  

https://uebe.org/unidos/#actual  

BUTLLETÍ UNIDOS 
Organitzada per l'Aliança Evangèlica del 
10 al 17 de gener es realitzarà la setmana 
unida de pregària, el tema d'enguany serà 
"El compromís bíblic",  podeu trobar tota 
la informació a la pàgina web de l'Alianza 
Evangelica Española a la secció de 
Eventos. 

SETMANA UNIDA DE PREGÀRIA 

CET CLÀSSIC 

Teologia del ministerio pastoral, 16-
1,13-2 i 13-3 Informació WhatsApp 
630717121  


