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

 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, 
Suport educatiu, Imatge i so, per l’equip de visitació, 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, per retrobar la il·lusió, les ganes d’estar junts, de sentir-nos 
germans. Agrair poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies. Preguem pels 
germans d'Ucraïna. Per  les tecnologies i els tècnics que ens mantenen connectats, 
però la vida de la comunitat presencial 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 i que el Senyor els ompli d’il·lusió, ànims i empenta 
encomanadors. 

 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  

27-11-22/4-12-22 
Diaca de torn: Manel P// Paco A 
Torn de porta:  Benjamí G// Ruben 

Al·leluia:  diumenges 19,45 

L’Estel:   

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

Mamaventura, dll i dc  

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 

27 Olga N 29 Eva T  

2 Xavier N i Benjamí G 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

27-11-2022 

Número 1857 

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  

Entreu als seus portals enaltint-lo, canteu lloances als seus 
atris, enaltiu-lo i beneïu el seu nom 

Salms 100:4 



COMENCEN ELS DIES D’ADVENT Nelson Araujo Ozuna 

 Avui serà el primer dels quatre diumenges d'Advent. L'Advent és una època especial en 
la que anem preparant els nostres cors per celebrar Nadal. El final d'any és una època 
on experimentem molts sentiments, ho hem de confessar. Sentiments de joia, però tam-
bé de nostàlgia, fins i tot sentiments de tristesa. Els creients, encara que també experi-
mentem nostàlgia i tristesa, desitgem viure de manera diferent, viure amb i des de l'es-
perança. Tant Advent com Nadal ens ajuden a omplir els nostres cors d'esperança. La 
reflexió d'avui es basa en el text de Lluc 21:25-28, que és un dels textos d'Advent. El pas-
satge diu així: 

25 Després hi haurà senyals prodigiosos en el sol, la lluna i les estrelles. A la te-
rra, les nacions viuran amb angoixa, alarmades pel bram de la mar i per les 
onades embravides. 26 La gent defallirà de por i d'ansietat pel que succeirà arreu 
de la terra, perquè fins i tot els estols celestials trontollaran. 27 Llavors veuran el 
Fill de l'home venint en un núvol amb gran poder i majestat. 28 Quan tot això 
comenci a succeir, poseu-vos drets i alceu el cap, que la vostra redempció s'acos-
ta. 

     Aquest text ens parla de moments d'angoixa al verset 25, diu que ens quedarem sen-
se alè com en el verset 26, d'estar paralitzats per la por també en el verset 26. De fet, 
sembla que estigui descrivint aquests darrers mesos de l'any 2022. La Bíblia, germanes i 
germans, és molt honesta. Els creients, com qualsevol persona, experimentaran mo-
ments d'angoixa. De fet, tu que m'estàs llegint en aquest moment potser també estàs 
passant moments de profunda angoixa, si és així, et dedico aquest text especialment per 
a tu. El text no només descriu l'angoixa, sinó que subratlla que enmig de qualsevol crisi 
sempre podem veure i reconèixer el poder i la Glòria del Fill de l'home. Dit d'una altra 
manera, enmig dels apocalipsis diaris que tots hem de viure, la presència del ressuscitat 
ens recorda que, encara que fins i tot els imperis caiguin, Déu és al control de tot. I si és 
veritat que Déu està sota control el que sempre podem fer és el que diu el verset 28: 
“Poseu-vos drets i aixequeu els vostres caps”.  

     Enmig de qualsevol experiència de crisi, els creients sempre ens podem mantenir 
ferms sabent que Déu és amb nosaltres. Aquest any 2022, un any de guerra, un any 
d'inflació econòmica i un any de repunt de malaltia, un any de solitud i de tristesa, un 
any de manca de feina i un any de col·lapse en general, cap d'aquestes coses no sembla 
convidar-nos a l'esperança. Som honestos en aquest sentit, però com hem dit, el creient, 
encara que és conscient que tot això és real i que a alguns de nosaltres ens estan pas-
sant moltes d'aquestes coses i que tot això ens està caient al damunt, el creient també es 
pot mantenir ferm, fins i tot pot, com diu el text, aixecar-se i caminar confiant en el Sen-
yor. Sí Nadal ens parla de la vinguda del Senyor, l'Advent prepara els nostres cors per 
acollir de manera alegre i esperançada aquest esdeveniment important. Així que 
m'agradaria animar-te a celebrar enguany els dies d’Advent aixecant les nostres cares i 
animant-nos, perquè la salvació, la redempció, la benedicció i la presència del Senyor 
són a prop. Déu et beneeixi. Feliç començament d'Advent. 

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. 

9 i 23 DEL 12 Rebost 

Dijous: Culte de pregària a les 20 zoom. 

“Nehemies i la reconstrucció” 

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

Del 7-8 del 12 IV Congrés Protestant de 

Catalunya 

31-12 Sopar de Cap d’any 

http://www.bonallavor.es/ 
Propera distribució 9-12-22   

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  
Hi ha un sobre especial per les obres 
OFRENA ESPECIAL NADAL per 
continuar  adequant la sala d’actes.  
Si fas un ingrés especifica per on és: 
OFRENA, NADAL o OBRES 

Siguem útils i servim amb alegria.  
Posa’t en contacte per: 
Visitació:  Eva LL i Nelson 
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 casa i a la nostra ciutat  

1ª setmana d’Advent:  Dll: Lluc 21: 25-28 Dm: Daniel 2: 31-35 Dc: Is 2: 1-5 
Dj: Rm 13:11-14 Dv: Mt 24: 36-44 Dss: Ap 1:9-10 Les set esglèsies 

PREGUNTA ED 
Ja tenim el  Nadal  aquí, heu fet les co-
mandes  pels  estimats. Recorda la Dorcas 
té disponible un bon catàleg: llibres, CD, 
gatgets, postals... 
OPERACIÓ NEN DE NADAL: Si hem fet bé 
el recompte hem emplenat 21 capsetes, 
21 somriures, 21capsetes plenes d’amor. 

RECOMANEM L’US DE 

Resposta concurs Novembre:  
        Les serps verinoses (Nombres 21:6-8) 
 
CONCURS DESEMBRE 
Busquem una dona 
Pista 1. La Bíblia no diu el seu nom. Estava 
malalta feia molt temps 

MOSTRA DE CINEMA ESPIRITUAL 

Dimarts 29 a les 18h a l’Auditori Pere 
Quart del carrer Lacy 11, es projectarà 
la pel·lícula “Ignasi de Loiola” L’entrada 

és gratuïta. 


