Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: La Mercè R i el seu fill Enric, la Rosa, l’Artur,

la Julia C i l’Andreu E, la Isabel i el José, el Gori i la Feli, la Teresa Q, la Gina, la Maria
Cs, per en Dima, pel Paco A, per la Sebastiana, pel Mario LL, per Ana Cristina jove
d’en Paco R, per l’Elisabeta, per la Maria G.
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves,
infants. Per tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.
 Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina.
 Per una humanitat formada per homes i dones que es reconeguin, es
valorin i es tractin com iguals.
 Pels ministeris i serveis a la comunitat. Pel Grup dinamitzador d’evangelització,
per L’Escola Dominical, per la Coral, pel grup de Senyores, el culte de pregària, pel
voluntariat de Bona Llavor. Agraïm la capacitat i l’oportunitat que el Senyor ens dona per
servir.
 Per les persones i les comunitats que han patit la GOTA FREDA. Pels refugiats i les
persones que viuen en situacions de guerra, violència, esclavatge.
 Per cada nou dia, agraint les benediccions i les oportunitats de
servir.

22 de setembre de 2019
Número 1704

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell

Benvingut!
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!

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

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Senyores
Dijous a les 18h

Corals
Al·leluia: a les 20h
L’Estel:
22 de setembre//29 de setembre
Diaca de torn: David R//Myriam R
Torn de porta: Rubén R// Benjamí G

Bona Llavor
Cada 2 divendres al matí
Repartim roba, aliments, i conversem
Suport educatiu: fins l’octubre

Diaques
2n dimarts de cada mes a 2/4 de
9 de la nit.
Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Manel P: 615315239
Pastor: Nelson Araujo 696317485

ANIVERSARIS
22 Carme P// 26 Josep O

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té les
guardis només per a tu.
fulleto@1eebs.com

Ni que amagui l'odi amb una
màscara, la seva maldat es
revelarà davant de tothom.

Prov 26,26
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Caretes d’ocultació

Isabel Pavon
Protestante digital

Escoltar, veure, i callar. És la consigna ancestral i més còmoda que
ens imprimeixen des del naixement. Acostumem a posar-nos la
roba i la careta de l’ocultació. Però, la mateixa consigna no ens val
quan som els perjudicats. Exigim que els altres estiguin atents, que
es facin presents quan els necessitem, que ens escoltin, ens vegin,
que tinguin consideració i expliquin a altres les injustícies que es
cometen contra la nostra persona. Sembla, que els altres ens
paguen amb la mateixa moneda.
Els vam fer patir primer perquè no vàrem reconèixer els greuges
que es perpetraven contra ells i això no s'oblida.
Encara que com a cristians decidim no venjar-nos a la vista de tots
en el camp de batalla perquè estaríem pecant públicament,
reconeguem la nostra putrefacció humana. No podem negar que
més d'una vegada i més de dues, amb el cor a punt de col·lapsar,
ens creuem de braços i aquest temps se'ns fa etern esperant veure
com l'amor de Déu ve cap a nosaltres, se'ns lliura sencer i
desapareix per complet per al proïsme.
Esperem la venjança del Senyor i la seva justícia, la que ens dóna
complaença (és el Senyor venjatiu? És justícia veritable aquesta que
esperem?). Reconeguem la nostra postura infantil i insensata. No
tenim cap dubte de que tot ho fem bé, en el nom de Déu i la resta
del món, ens ha de reverenciar. Procurem donar la imatge de que
tot ho fem bé perquè ningú conegui que, interiorment, darrera de la
careta de l’ocultació per amagar les nostres maldats, som tan
indignes o més que la resta del món. L'única gràcia està a ser
acceptats per Déu amb tota la nostra immundícia. Amb això
comptem. Déu, que no canvia, diu: "Jo sóc el que sóc", sense
falsedats.

A Bona Llavor i tornem, continuem treballant al servei de les persones.
Ens sentim agraïts per la vostra col·laboració, recolzament i suport en
oració, però necessitem mans, us necessitem els dijous i els divendres.
bonallavordiaconia@gmail.com
Propera distribució: 11-10
http://www.bonallavor.es/

27al 29 del 9 40 è Convenció UMMBE
28-9 Inici CET
29-9 Assemblea d’església a les 12,30
5-10 Olimpíades Evangèliques
11-10 Rebost
17 al 20 del 10 Convenció UEBE
7 al 9 del 11 The Global Leadership
Summit

LA PREGUNTA DE L’ED

Comencem el concurs. El MES DE
SETEMBRE, és de prova.
BUSQUEM UN HOME
PISTA 4: El fill ho va deixar tot per
seguir a Jesús
PISTA 3: El fill tenia un ofici que no
agradava a ningú.
PISTA2: El fill té llibre propi.
CET
PISTA 1: Se’l menciona en un sol llibre
Ha arribat la programació del nous com a pare de...

curs, Ara si vols, és el moment de fer la Us animem a participar. Escull la modalitat
matricula. Dissabte 28 de setembre que més et convingui. És molt enriquidor!
primera classe, Què és l’església i la
seva missió avui? Lloc Església del ON PUC SERVIR?
Redemptor. Horari :10h a 18h
Tenim moltes possibilitats de servei a la
nostra comunitat. Has trobat el teu lloc?
150 ANYS DE TEROL
Diaconia bona llavor: divendres i suport
L’ Assemblea de germans del carrer educatiu dijous. La Coral, Audio visuals ... Et
Terol celebra 150 anys i realitzaran sents motivat a servir en algun ministeri?
un seguit d’actes que trobareu al Parla amb el responsable Tu tens un lloc. Tu
taulell. Felicitem als germans de ets necessari!!!

Terol i desitgem que el Senyor el 34 OLIMPIADA EVANGÈLICA
continuï beneint.
Estem
formant
l’equip. Necessitem
infants de 4 a les
amb Liliana Fernández
16anysque
hi
Del 27 al 29 de setembre
vulguin
participar.
Necessitem atletes i
LECTURES BÍBLIQUES
entrenadors,
fisio,
Servir és un gran privilegi que tenim.
massatgista, sponsor, animadors ...Vols
Dll: Mt 20, 25-28Dm: Mc 9,35 Dc: Jn 13,12- formar part de l’equip? PARLA AMB EN
17Dj: Ga 5,13Dv: Rm 12,6-7Ds: 1Pe 4,11
NELSON.
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

