
 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  

15-1-23/22-1-23 
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 

21 Marius Ll 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

15-1-2023 

Número 1862 

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  

Sigueu ferms i decidits, no tingueu por, no us 
acovardiu davant d'ells! El Senyor, el teu Déu, 
anirà amb tu, no et deixarà ni t'abandonarà.                    

Deuteronomi 31: 6 



PROGRAMACIÓ 2N TRIMESTRE ED  Equip ED 

Comencem el 2n Trimestre i com ja us vàrem anunciar treballarem 1a Pere, un llibre 
que hem definit de rabiosa actualitat per a la Primera Església Evangèlica Baptista de 
Sabadell.  
Pensem que la carta és un cant de transformació del patiment en esperança, que ens 
convida a mantenir-nos units. 
Hem passat uns temps complicats, de patiment i aïllament que  han fet sorgir neguit i 
dubtes. Treballar i reflexionar sobre aquesta carta ens pot ajudar a trobar noves claus en 
el compromís amb el Crist, com individus però sobretot com a comunitat. 
Hi dedicarem 12 sessions, tot el segon trimestre, en què 6 germans han assumit el repte 
de compartir amb tots nosaltres el que els hi comunica la carta.  Però no ens volem que-
dar només amb les sessions del diumenge, sinó que ens agradaria sentir la veu de tots 
vosaltres i que l’Escola dominical del diumenge a les 11, només fos el punt de partida 
de reflexions i comentaris per caminar i créixer tots junts guiats per l'Esperit Sant.   

  
 SEGON TRIMESTRE 22-23   

Mes   Professor 

Gener     

8 La misericòrdia de Déu envers la humanitat II Jordi Vera 

15 1ra Pere. 1,1-12: Introducció i presentació de la carta. Nelson Araujo 

22 1,13-23: Exhortació: Estimeu intensament Carles Raurell 

29 2,1-10: Com  vosaltres, a Jesús també el rebutjaren. Benjamí González 

Febrer     

5 2,11-17: Ètica interna i testimoni extern. Anna Martínez 

12  2,18-25: Esclaus, Crist també va sofrir. Dèbora Estivill 

19 3,1-6: Esposes, prediqueu sense paraules. Nelson Araujo 

26 3,7: Marits, practiqueu la igualtat. 

3,8-12: Conclusió: Tingueu tots els mateixos sentiments 

Carles Raurell 

Març     

5 3,13-22: Patir sent innocent (el testimoni de Crist). M A Puig 

12 4,1-11: L’amor (ágape) que restaura Dèbora Estivill 

19 4,12-19: El vertader sentit  del sofriment cristià. Anna Martínez 

26 5,1-5: Lideratge i comunitat: mútuament humils. Jordi Vera 

Abril     

2 5,6-13: Conclusió i epíleg: Sigueu humils i esteu atents. Nelson Araujo 
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. 

13 i 27 de gener Rebost 

18-2 Assemblea d’església a les 18h 

Dijous Culte de pregària a les 20h zoom 

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

http://www.bonallavor.es/ 
Propera distribució 27-1-23  

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 
Si fas un ingrés especifica per on és:  

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  

Contents malgrat les proves  Dll 1Pere 1:1-12 Escola Dominical  ;Dm 2Col 
6:10; Dc 2Col 13:11; Dj Fil 3:1; Dv Fil 4:4; Dss 1Pere 1:6 

PREGUNTA ED 

RECOMANEM L’US DE 

CONCURS GENER 
Busquem 5 reis 

Pista 2. Volien atacar un poble aliat amb els 
israelites. 
Pista 1. Tenien por de Déu que protegia els 
israelites i es va ajuntar per combatre’ls INFORMES, MEMÒRIES... 

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

ASSEMBLEA D’ESGLÉSIA 

El 18 de febrer ens trobarem per tenir 
l’assemblea anual. Tornarem a escollir els 
responsables dels ministeris i demanarem al 
Senyor que els capaciti per la tasca 
encomanada, però sobretot junts pregàrem 
perquè la nostra comunitat sigui capacitada 
per desenvolupar la missió que com Església 
tenim encomanada. No hi podem faltar!!  


