
 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, 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. 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  

18-12-22/25-12-22 
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 

14 Christian; 18 Isabel G, Dan Planes 

24 Daniel P 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

18-12-2022 

Número 1860 

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  

Els assenyats resplendiran com la llum del firmament, els qui n'hauran portat 
molts per camins de justícia brillaran com les estrelles per sempre.  Daniel 12: 3 



RECORDS D’ADVENT  
M.A. 

L’advent em porta records d’infantesa, emocions i fins olors d’altres temps. Un 
d’aquests records que hi penso amb molta estima, era la trobada familiar que fèiem 
els diumenges després de l’ED. La família ens trobàvem a casa dels tiets per 
encendre l’espelma de la corona d’advent i rellegíem els textos del nou testament 
que ens parlen del naixement de Jesús. Pregàvem junts, la tieta es posava al piano i 
cantaven nadales. A les trobades familiars mai faltava la música!. Aquesta tradició 
es va acabar, quan a l’església vàrem incorporar l’encesa de les espelmes d’advent, 
però aquells records encara avui m’entendreixen i fan aflorar sentiments i emocions 
d’alegria, il·lusió i també d’una esperança compartida i una certesa viscuda per tota 
la família.  

“Jesús va venir al món per portar la salvació a la humanitat.”  
Ara, quan ens arriba l’anunci de Nadal, per més soroll que hi hagi el meu entorn, 
per més que la música soni al carrer, per més que la nit tingui llum per la 
il·luminació, intento que en el meu entorn i en el meu cor, no sigui ofegat el veritable 
sentit de la celebració.  
L’advent ens prepara per a una festa, la commemoració d’un fet que ha marcat la 
història i l’esdevenir de la humanitat. Déu es fa humà i amb aquesta acció ens 
mostra la seva misericòrdia i gràcia cap a la nostra fragilitat d’éssers humans. La 
salvació arriba al món, la salvació es converteix en una certesa, l’amor de Déu és 
una realitat que s’ofereix continua i permanentment a la nostra vida i ens mostra un 
amor infinit, un amor salvador i que a més ens dona l’opció de ser refusat, ja que 
tenim la llibertat d’escollir, i quan no acceptem aquest amor tan gran, és aleshores 
quan parlem de pecat.  
Déu respecta la nostra llibertat d’elecció. Per mi és clar, que si aquest amor és 
rebutjat no ens enviarà cap mal, ni un llampec que baixi disparat del cel, ni cap 
càstig. Per altra banda, si hem escollit acceptar-lo, Jesús tampoc no ens garanteix en 
cap moment que ens desfarem del mal, ni ens promet que no hi caurem de quatre 
grapes. Penso que si ho fes ens trauria la capacitat de ser humans.  
La maldat, sent una possibilitat real i constant a la nostra vida com possible fruit de 
la nostra llibertat podem evitar-la i vèncer-la amb la força del seu amor, l’Esperit 
Sant. I només aquest amor que sentim fonamentat en l’amor de Déu que s’ofereix al 
món per viure d’una manera concreta, només aquest amor ens cura, ens reforma, 
ens revitalitza, ens perdona i coneixem com Déu perdona, oi?  
L’amor de Déu encarnat, venç tot mal possible. Quina certesa més alliberadora per 
nosaltres. I ens permet fer nostres les paraules de Pau a Romans 8,35 “Qui ens 
privarà de l'amor de Crist? ¿Tribulacions, angoixes, persecucions, fam, nuesa, 
perills, espasa? ... Tanmateix, de totes aquestes proves en sortim plenament 
victoriosos per mitjà d'aquell qui ens ha estimat. Perquè estic segur que ni la mort ni 
la vida, ni àngels ni principats, ni el present ni el futur, ni poders, ni altures ni 
profunditats, ni cap altra cosa creada no podrà separar-nos de l'amor de Déu, 
manifestat en Crist Jesús, Senyor nostre.”  
Gaudim i celebrem amb alegria i joia compartint amb tothom, com feren els 
pastors, aquest amor infinit que un dia va fer possible el Nadal constant a les nostres 
vides.  

Lluc 2,1-20 

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  

(horari diferent 25-12-22  i 1-1-23)                                                        

11h Escola Dominical  

 18h Culte d’adoració 

Convida als teus contactes. 

23 DEL 12 Rebost 

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

25-12  11h Culte de Nadal (només matí) 

26-12 a les 19h Festa de Xics i grans 

31-12 Sopar de Cap d’any 

1-1 a les 19h Concert El Tresor de Nadal 

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

SOM AL TEU COSTAT 

Responsabilitat, compromís, 
privilegi, adoració... Les 
teves aportacions són 
necessàries pel manteniment de la 
comunitat.  
ES 84 0081 0384 2400 0119 7930  
Tot l’any hi haurà un sobre només per  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.  
Sigues  llum a casa i a la nostra ciutat  

Dll: Is 7:10-14;  Dm: Rm 1:1-7;  Dc: Mt 1:18-24; Dj: Lc 1: 46-50 
Dv: Lc 1: 51-55;  Dss: Lc 1: 26-35              4ª Setmana d’advent  

PREGUNTA ED 

RECOMANEM L’US DE 

CONCURS DESEMBRE 
Busquem una dona 
Pista 4. Jesús la va descobrir i la va curar del tot 
Pista 3: Va fer una cosa d’amagat i és va curar. 
Pista 2: En 12 anys els metges no la van poder 
curar 
Pista 1. La Bíblia no diu el seu nom. Estava 
malalta feia molt temps 

HORARIS PER AQUESTES DATES 

Diumenges: 25-12 només culte a les 11h 
Diumenge 1-1-23 només concert a les 19h 
Els dies 22,29del 12 i 5-1 no hi haurà cul-
tes de pregària 

INFORMES, MEMÒRIES... 

Responsables de ministeris podeu 
començar a lliurar  els vostres informes al 
Carles R. Teniu temps fins el diumenge 
22-1. Gràcies 


