
Motius de Pregària 
 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, Feli. 
 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. Agrair el servei dels germans durant l’any 
2022. Per la comissió pro càrrecs. Perquè el Senyor desvetlli la necessitat de servir. 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!!  

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  

22-1-23/29-1-23 
Diaca de torn: Manel P// Paco A 
Torn de porta:  Benjamí G// Rubèn 

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 

30 Anna M/ 2 Sebastiana H 

3 Elisabet B i Maria C / 4 Elisabet P 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

29-1-2023 

Número 1864 

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  

Del Senyor em ve la força 

      i el triomf, 

és ell qui m’ha salvat. 

És el meu Déu, 

     i jo l’he de lloar, 

el Déu del meu pare, 

    i jo l’he d’enaltir. 

 

Èxode 15:2 



Con motivo de los trágicos sucesos acontecidos el pasado 25  en Algeciras, que 
han conmocionado a la opinión pública y ocupan hoy las portadas de todos los 
medios españoles y de muchos en el extranjero, la Federación de Entidades Religio-
sas Evangélicas de España (FEREDE) desea compartir el siguiente comunicado: 

Ante la noticia del salvaje ataque a dos iglesias católicas perpetrado ayer en Alge-
ciras, con el resultado de un sacerdote gravemente herido y un sacristán asesinado, 
desde la Federación de Entidades  Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) nos 
unimos a las unánimes expresiones de repudio que  estos hechos violentos han 
merecido por el conjunto de la sociedad española, así como a las condolencias y 
solidaridad para con las víctimas y familiares de este brutal suceso. 

Asimismo, apoyamos y compartimos el llamado a la calma y a la prudencia que 
desde el entorno de las iglesias católicas afectadas se ha hecho, calificando este 
lamentable suceso de “hecho aislado”, que no refleja la ejemplar convivencia entre 
vecinos de distintas procedencias y creencias que caracteriza a la ciudad de Algeci-
ras, y que debe protegerse de los oportunistas que quieran instrumentalizarlo para 
alentar la islamofobia y sembrar discordia. 

En este sentido, nos unimos también a la comunidad islámica local y a la Comisión 
Islámica de España (CIE) en su repudio contundente e inmediato a estos hechos. 

Consideramos prudente y necesario dar tiempo a la Justicia y a las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad para determinar las causas y las motivaciones de este trágico 
suceso antes de calificarlo como “terrorismo yihadista”, lo que técnicamente es al-
go muy preciso y en este momento no está todavía demostrado. No obstante, pare-
ce claro que “el odio religioso” es un elemento presente en este crimen, aun en el 
caso de que fuera una motivación exclusivamente personal. Esto debería hacernos 
reflexionar a todos -políticos, medios de comunicación, líderes sociales, autorida-
des civiles y religiosas- y así evitar que este hecho contribuya a alentar prejuicios 
infundados contra ningún colectivo por causa de sus orígenes o sus creencias reli-
giosas. 

En este sentido, hacemos nuestras las palabras del pastor bautista y referente de la 
lucha por los derechos civiles, Marin Luther King Jr., cuando dijo, “el odio no puede 
expulsar al odio, sólo el amor lo puede hacer”. Aplicado a este caso, evitemos que 
la “cristianofobia” de uno (o de unos) sea contestada con la “islamofobia” de otros. 

Evitemos todo discurso de odio. Trabajemos y oremos por la convivencia en paz y 
por la integración. 

Manel Rodríguez Domínguez                    Carolina Bueno Calvo 
Presidente                                                Secretaria Ejecutiva 

COMUNICAT DE LA FEREDE  SOBRE L’ATAC A DUES ESGLÉSIES 

CATÒLIQUES A ALGESIRES.  

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. 

10 i 24 de febrer 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:  

OFRENA 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  

Som pedres vives Dll 1Pe 2:1-10 (Escola dominical) Dm Is 28:16; Dc 1Sa 7:12; 
Dj Salm 118:22;  Dv Salm 114:7-8;  Dss Dn 2:44-45 

PREGUNTA ED 

RECOMANEM L’US DE 

CONCURS GENER 
Busquem 5 reis 

Pista 4. El líder del poble de Déu primer els va 
tancar i desprès els va matar. 
Pista 3 Es van amagar en una cova 
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 31-1. 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!!  


