
 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.  Fes una llista i prega per 
cada una d’elles. 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: 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.  
  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 

17 gener  /  24 gener 
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R 
Torn de porta:  Segons disponibilitat 

Suport educatiu:  Dijous 2/4 de 6 

ANIVERSARIS    

25 Josué R    28 Claudi L 

30 Anna M 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

24-1-2021 

Número 1774 

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  

Dóna noves forces als cansats,  enrobusteix els 
qui són febles.                                       Isaïes 40: 29 



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  

Déu no canvia mai Devocionals Margarita Burt  

"Ell esgotava a mig camí les meves forces, volia escurçar la meva vida. Però jo 
he dit: Déu meu, no em prenguis a la meitat dels meus dies, mentre els teus 
anys s'allarguen pels segles. Al principi vas assentar la terra, i el cel és obra de 
les teves mans; ells passaran, però tu perduraràs. S'envelliran com un vestit, els 
canviaràs com la gent muda de roba. Però tu ets sempre el mateix i els teus anys 
no tindran fi." (Salm 102: 24-28). 
 
Pensant en el futur esperem coses noves i anticipem canvis agradables amb 
il·lusió. El marc que tanca tot allò que esperem és el caràcter immutable de Déu. 
Déu no canvia, perquè Ell no pot millorar-se. No pot retrocedir tampoc i perdre 
virtuts, perquè no pot pecar o perdre els seus atributs eterns. "Tot el que rebem 
de bo, tot do perfecte, ve de dalt, baixa del Pare de les llums. En ell no hi ha 
canvi ni ombra de variació. " (Jaume 1:17). Eternament serà el mateix, immillo-
rable Déu, el Pare de  la llum i Déu de tota misericòrdia, sempre bo, i sempre 
obrant pel bé de la seva creació i les seves criatures. 

Enmig de la multitud d'aquests pensaments agradables sobre la fidelitat de Déu, 
trobem la promesa de que Ell establirà la nostra descendència davant d'Ell: "Els 
fills dels teus servents romandran, i la seva descendència serà establerta davant 
de tu". Quina promesa més generosa de part seva! No hi ha res que desitgem 
més que veure la nostra descendència establerta davant de Déu. Volem veure 
als nostres fills ferms en la seva fe i en la seva dedicació a el Senyor, estables en 
la seva relació amb Ell, constants en el seu servei. Déu ens dona aquesta prome-
sa especial perquè som els seus servents, i a canvi ha promès beneir als nostres 
fills. Quan Déu hagi contestat la nostra oració, "Els teus servents estimen les se-
ves pedres, els fa llàstima la seva pols.  Els estrangers respectaran el nom del 
Senyor, tots els reis del món, la seva majestat,  quan el Senyor restaurarà Sió i 
manifestarà la seva glòria" (Salm 102: 15-17). 
 
Des de l'antiguitat, una part de la immutabilitat de Déu és la seva promesa fer-
ma d'establir la descendència dels seus servents davant d'Ell. És una promesa 
tan antiga i inamovible com el mateix tron de Déu. Déu romandrà per sempre i 
els fills dels seus servents romandran davant d'Ell. 

Lloat siguis tu, Senyor, per sempre i sempre més. Amén. 

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. 
Pista 3. En el primer, una dona li va dir 
“Home de Déu” al profeta. Era realcionat 
amb el menjar 
Pista 4. En el segon, el profeta va invocar 
Déu perquè fes el miracle. Era relacionat 
amb un noi. 

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

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930 

Dll Mt 19:16/ 19:21-24;Dm Mt 19:25-30; Dc Lc 10:25-28; 
Dj Lc 10: 29-37; Dv Jn 3:16 ;Dss Jn 3:17-21. 

GRÀCIES 

REUNIÓ DE PREGÀRIA 

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  

24-1 Mosaic a les 11:30h 

27-1 Reunió de pregària  

5-2 Rebost 

7-2 Escola dominical 11:30h per zoom i 

Facebook live 

14-2 Mosaic a les 11:30 

 

 

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

Durant les properes setmanes aprendrem i 

reflexionarem sobre ”Què és  el NOU TES-

TAMENT?” Si pots no t’ho perdis i no obli-

dis, pregar ens uneix!!!  

OFRENA DE NADAL 

Ha estat un any estrany, complicat , però malgrat 
això com església n’ha de quedar constància. 
Per aquest motiu responsables de departament 

prepareu els informes i envie-los a l’adreça elec-

trònica de l’Església o del fulletó 

Curs sobre sectes i nous moviments religio-
sos,10h  professor José Segovia del 15 al 
19 de febrer 
INFORMACIÓ: CEEB horari de 19h a 21h 

Tel 932266172 

FORMACIÓ  
INFORMES 

Ell esgotava a mig camí les meves forces, volia escurçar la meva vida. Però jo 
he dit: Déu meu, no em prenguis a la meitat dels meus dies, mentre els teus 

Al principi vas assentar la terra, i el cel és obra de 
les teves mans; ells passaran, però tu perduraràs. S'envelliran com un vestit, els 

Però tu ets sempre el mateix i els teus anys 

Pensant en el futur esperem coses noves i anticipem canvis agradables amb 
il·lusió. El marc que tanca tot allò que esperem és el caràcter immutable de Déu. 

se. No pot retrocedir tampoc i perdre 
Tot el que rebem 

de bo, tot do perfecte, ve de dalt, baixa del Pare de les llums. En ell no hi ha 
Eternament serà el mateix, immillo-

la llum i Déu de tota misericòrdia, sempre bo, i sempre 

Enmig de la multitud d'aquests pensaments agradables sobre la fidelitat de Déu, 
trobem la promesa de que Ell establirà la nostra descendència davant d'Ell: "Els 
fills dels teus servents romandran, i la seva descendència serà establerta davant 
de tu". Quina promesa més generosa de part seva! No hi ha res que desitgem 
més que veure la nostra descendència establerta davant de Déu. Volem veure 
als nostres fills ferms en la seva fe i en la seva dedicació a el Senyor, estables en 
la seva relació amb Ell, constants en el seu servei. Déu ens dona aquesta prome-
sa especial perquè som els seus servents, i a canvi ha promès beneir als nostres 

Els teus servents estimen les se-
Els estrangers respectaran el nom del 

quan el Senyor restaurarà Sió i 

Des de l'antiguitat, una part de la immutabilitat de Déu és la seva promesa fer-
ma d'establir la descendència dels seus servents davant d'Ell. És una promesa 

de Déu. Déu romandrà per sempre i 


