
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per  la Pilar A, la Sebastiana H, 
l’ Andreu E M, Julia C., M Lluisa, Amadeu G, Jaume R,  Paco V. 

 Per les persones més grans.  
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat.  Per tots aquells que s’han 

distanciat del Senyor. (fills, nets, familiars, amics..)  
 Pels ministeris i serveis a la comunitat: Bona Llavor, Escola Dominical, Coral, Equip dels 

cultes, Mosaic, Evangelització, Grup de senyores, grup d’adolescents i joves, per Mamaventura, 
Imatge i so, per les persones que ens visiten presencialment o per les xarxes. Donem 
gràcies per les persones que donen el seu temps i les seves capacitats per servir al 
Senyor en tots aquest ministeris  

 Per la comunitat, agraïts per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies. 
Preguem pels germans d'Ucraïna. Agraïm al Senyor que podem celebrar junts l'amor del 
Crist, les tecnologies i els tècnics que ens mantenen connectats, però l'escalf dels 
germans i germanes no té preu. 

 Pels diaques, els responsables de ministeris i el pastor, saviesa i visió per seguir desenvolupant 
la tasca que tenim encomanada i els reptes nous que se’ns presenten com comunitat.  

 Per les Llars d’avis Josefina Mata, i Betsan, l’Hospital Evangèlic i els seus responsables 
 Per RIE, que el Senyor segueixi ajudant a l’entitat per continuar millorant el serveis 

per els menors i les famílies. 
 Per les persones que pateixen, opressió, violència, discriminació i efectes climàtics, 

per Ucraïna i els molts països en guerra. Que puguem ser llum, font d’esperança i 
la seva veu. Per la pau!!  

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

Motius de Pregària 

Diaques 
Caldera-Grup de pregària 

Corals 

15 minuts abans del culte/ Secretaria 

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

 
Senyores 

Bona Llavor HORARI  

30-10-22/6-11-22 
Diaca de torn: Manel P// Paco A 
Torn de porta:  Rubén// Benjamí G 

Al·leluia:  diumenges 19,45 

L’Estel:   

Rebost: Cada 2 divendres al matí 
Suport educatiu: Dijous  de 17,30 a19h  

2n dimarts de cada mes a les 9 al 

zoom 

Francesc A: 609475704;  
Eva Ll 679124234; 

Myriam R: 676233434;  
Manel P: 615315239 
Carles R:671517065 

Pastor: Nelson Araujo 696317485 

ANIVERSARIS 

 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

30-10-2022 

Número 1853 

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  

Que la pau de Crist regni en els vostres cors, ja que per a obtenir aquesta pau 

heu estat cridats a formar un sol cos. I sigueu agraïts.         Colossencs 3: 15 



 
 

A Marc 10:17-31, trobem un text molt famós: la història del jove ric. Crec que tothom coneix 
aquest text, fins i tot la gent que no acostuma a anar habitualment a l'església o que no sol 
llegir la Bíblia. Aquesta és la història d'un noi que s'acosta a Jesús per preguntar-li què ha de 
fer per heretar la vida eterna, què ha de fer per entrar al Cel. El jove ric sap que ha complert 
la llei de Déu des de ben petit, Jesús aleshores li diu que només li cal una darrera cosa per 
heretar el Regne de Déu. I aquesta cosa, petita, insignificant és vendre-ho tot i seguir-lo. Da-
vant d'aquesta invitació, el jove no pot fer res més que anar-se’n trist. Penso amb la cara del 
jove ric quan va sentir aquestes paraules de Jesús, quedant-se petrificat. Ha estat tota la seva 
vida intentant obeir la llei de Déu, però davant la invitació de Jesús que només li faltava una 
petita i última cosa, és a dir, vendre-ho tot i seguir-lo, el jove no pot acceptar aquesta invita-
ció.  

   El més interessant és que aquell noi ha estat tota la seva vida disciplinant-se per obeir fins a 
l'últim manament. Tanmateix, allò que Jesús li demana és abandonar tota la seva riquesa, 
deixar el seu estil de vida, deixar enrere els seus privilegis. Això per a ell és humanament im-
possible. Què penso? Que això és justament del que parla el text del jove ric. L'obediència és 
relativament fàcil. Qualsevol pot obeir un manament. Però les portes del Regne de Déu no 
s'obren amb obediència cega a un o a deu preceptes. Allò que Jesús realment espera del 
jove ric, allò que Jesús realment espera dels deixebles que son allà escoltant i allò que Jesús 
realment espera de nosaltres avui dia, és deixar-ho tot i seguir-lo.  

   Quan els deixebles veuen que amb una vida d'obediència com la d'aquell jove ric no n'hi 
havia prou per entrar al Cel, aleshores es fan una profunda i important pregunta i per a mi 
tota la història del jove ric convergeix en aquest punt en aquest moment de la història: en la 
pregunta dels deixebles i en la consegüent resposta de Jesús, així que reprodueixo el diàleg 
que trobem a Marc 10, versets 26 i 27, diu que els deixebles se sorprenien encara més pre-
guntant-se qui, doncs, podrà ser salvat?. Parèntesi: Quan els deixebles veuen que ni tan sols 
tota una vida d'obediència obre les portes del Cel, ells es qüestionen: si aquest jove, que ha 
estat tota la vida esforçant-se per obeir, no entrarà al Cel, qui hi podrà entrar? Aleshores 
trobem la resposta de Jesús al verset 27. Jesús mirant-los va dir: per als homes és impossible, 
però per a Déu no, perquè totes les coses són possibles per a Déu. La història del jove ric és 
la història d'aquells que volen guanyar el Cel a cop d'obediència. Davant d'un jove ric inca-
paç de seguir Jesús hi ha els deixebles pobres que ho han deixat tot per anar darrere del 
mestre.  

   I d'això es tracta la vida al Regne i el seguiment de Jesús. Que les portes del Cel s'obrin de 
bat a bat i no pas de llargues llistes de preceptes per complir, confiant de manera absoluta 
que allò que és difícil, sinó impossible per als éssers humans, per a Déu és possible. El segui-
ment no implica una llista de coses, com un checklist, o sigui, marcant amb un stick de “fet”. 
No és una obediència cega. Es tracta de confiança absoluta, es tracta de dependència abso-
luta en Déu. Potser per això el cantant Marcos Vidal a la cançó “Aqui estamos”, ens explica 
que si com a creients estem avui en el camí del seguiment no és pas per una habilitat innata 
que tinguem, no és per la nostra capacitat d'obeir preceptes, sinó perquè confiem en l'amor 
de Déu, confiem en la voluntat de Déu, deixem que el amor de Déu ens abraci i ens animi a 
seguir endavant. 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

OFRENA 

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  

GRÀCIES 

ACTIVITATS PREVISTES 

Tots  els diumenges                                                               

11h Escola Dominical 

 18h Culte d’adoració 

Convida als teus contactes. 

4 i 18 del 11 Rebost 

Dijous: Culte de pregària a les 20 zoom 

2n i 4t diumenge : Mosaic a les 11h 

8-11 Jornada Relig2022 

5-11Notificació dels resultats del concurs 

fotogràfic a l’Església del Redemptor a les 19h 

11-12 Novembre GLS Terrassa (Info Taulell) 

26-11 Formació Habacuc: Resposta al patiment 

Del 7-8 del 12 IV Congrés Protestant de 

Catalunya 

http://www.bonallavor.es/ 
Propera distribució  4-11 

ESTEM AL TEU COSTAT 

Responsabilitat, 
compromís, privilegi, 
adoració... Les teves 
aportacions són 
necessàries pel 
manteniment de la 
comunitat.  
ES 84 0081 0384 2400 0119 7930  

Rebost; Àngela o amb l’Anna P. 
Mamáventura  amb el l’Eli R. 
Suport Educatiu Àngela R. 
Imatge i so, Paco A.  
Siguem llum a la nostra ciutat i al nostre barri 

Creure en Jesús             Dll: Fets 10:43  Dm: Fets 13:38  Dc: Fets 16:29-31 
Dj: 1Joan 5:1   Dv: 1Joan 5:5  Dss: Apocalipsi 2:18-29 Tiatira 

PREGUNTA ED 

S’apropa Nadal i hem començar a pensar 
en els detalls pels nostres estimats. Recor-
da la Dorcas té disponible un bon catàleg 
Encarrega-li el Calendari 2023 de la Resi-
dencia Infantil Emmanuel. Demana les 
capses pel Nen de Nadal.  

RECOMANEM L’US DE 

CONCURS  
Busquem un home  RESPOSTA Octubre 

Mateu / Leví 
Novembre:  
Busquem uns animals 
Pista 1. El poble es va girar contra Déu i 
el líder que els guiava. Déu els va enviar 
una plaga. 
 

8-11 Jornada Relig 2022 Educació en el 
lleure i cohesió social en l'àmbit de la di-
versitat religiosa. Jornad virtual 9-12,30 
26-11 Formació: Habacuc: Resposta al 
patiment 10h a 13:30h per José Antonio  
Cuenca a la 1eebs 

7è TRAILER cap a Ucraïna 

Fins el dijous 10-11 podeu portar  el 
material aquí a la nostra església. 
Medicaments, material sanitari , bolques, 
mantes, aliments  que no caduquin (info taulell) 


