Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies.
 Per les persones grans de la comunitat.
 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 i habitatge.
 Per una humanitat formada per homes i dones que es reconeguin, es
valorin i es tractin com iguals. Per la situació del nostre país.
 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 que pateixen: refugiades, preses, les que viuen en
situacions de guerra, violència, esclavatge, els focs d'Austràlia , la pèrdua
d’un ésser estimat...
 Agrair el do de la vida, i les possibilitats que ens portarà per
compartir l’amor Déu.

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

Senyores

Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Manel P: 615315239
Pastor: Nelson Araujo 696317485

L’Estel:
19 de gener//26 de gener
Diaca de torn: Manel P//David R
Torn de porta: Benjamí G// Ruben R

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!

2Co 12,9

Diaques
2n dimarts de cada mes a 2/4 de
9 de la nit.

Al·leluia: a les 20h

Benvingut!

Cada 2 divendres al matí
Repartim roba, aliments, i conversem
Suport educatiu: Dijous 2/4 de 6 a les 7

15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Corals

Número 1721

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell
93 7103540

Bona Llavor

Caldera-Grup de pregària

Dijous a les 18h

19 de gener de 2020

ANIVERSARIS
22 Julia C//25 Josué R

Però m'ha contestat: "Ja en tens prou amb la meva
gràcia, perquè la força es fa realitat en la feblesa.
" Així, doncs, de bon grat em gloriaré, si de cas, en les
febleses, per tal que reposi sobre meu la força de Crist.
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Som humans!

Ignacio Simal

«Τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ» - «Qui és feble, i jo no ...?» (2 Co 11, 29a)
Siguis pastor / pastora o no, és irrellevant, ja que tots passem per moments
en el que la nostra pregària expressa els nostres sentiments més profunds
en una mena de «clam intens i llàgrimes» (He 5, 7). Tots participem de la
debilitat que és comú a l'ésser humà, siguem pastors o no, siguem creients
o no ho siguem. Absolutament tots en algun moment de la nostra vida

experimentem com la debilitat s’aferra les nostres existències.
Ara bé, no ens agrada presentar-nos als que ens envolten en debilitat, sinó
com a persones fortes, als quals la vida en cap moment els sorprèn, i tot el
tenen sota control (encara que no sigui en absolut veritat). D'aquí que
hàgim de renunciar a donar una aparença de «forts» i ser tan transparents
com el paper de cel·lofana; no per cridar l'atenció de ningú, sinó per ser
autènticament humans i presentar-nos davant el món sense por a descobrir
-nos com a tals. Humans i vulnerables, només així podrem exercitar-nos en
el noble art de l'empatia relacional. Només així podrem plorar amb els que
ploren, i si som nosaltres els que vessem llàgrimes, estarem donant
l'oportunitat de què algú ens consoli i eixugui el nostre dolor.
Ara bé, si emmascarem els nostres sentiments i debilitat amb teologia i
versets bíblics, qui serà el que ens pugui acompanyar en el camí del dolor,
sigui aquest físic o espiritual? Això té molta rellevància a l'hora de saber si
una comunitat cristiana és sana i madura. Si una persona, sigui qui sigui,
no pot mostrar-se en la seva comunitat en tota la seva vulnerabilitat per
por de ser jutjat i menyspreat, llavors ens trobem davant d'una església

malalta, i de la qual, sense dubtar-ho, hem de fugir si no volem morir
d'inanició emocional. La comunitat cristiana hauria de ser el lloc on, sense
temors, podem fer manifesta la nostra debilitat, ja que a través d'ella,
paradoxalment mostrem la nostra fortalesa espiritual. Sense vulnerabilitat
no hi ha humanitat. Per això, per amor al Messies Jesús, ens alegrem en
les nostres debilitats, perquè quan som febles, llavors som forts (2 Co 12,10).
Seguim Jesús també en la seva vulnerabilitat!
Soli Deo Gloria

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

LA PREGUNTA DE L’ED
CONCURS DESEMBRE:
23-1 Suport, trobada de senyores, Busquem una dona
Pista 3: Eren molt grans quan el Senyor
culte de pregària
li va dir al marit que tindria un fill
24-1 Rebost
Pista2: Era estèril i desitjava un fill
26-1 Ultim dia recollida productes Pista 1: Era casada i el matrimoni era
higine personal
molt fidel al Senyor.
Canvi d’hora

1-2 Assemblea d’Església a les 18h
7-2 Rebost

ASSEMBLEA D’ESGLÉSIA

21-2 Rebost
Informació detallada al taulell
CONDOL
El passat dia 12 vàrem saber que
Sara germana de la Raquel R, que
residiria al Canada va passar a la
presencia del Senyor. També aquesta
setmana el pastor Felix Benlliure
desprès d’una crisi cardíaca a passat
a la presència del Senyor.
Donem gràcies al Senyor per la vida
d’aquest germans i volem fer arribar
a les famílies el nostre condol.

LECTURES BÍBLIQUES

L’1 de febrer és una data important
per la nostra comunitat. Ens trobarem
per fer balanç de l’any passat,
marcarem línies de treball, escollirem
les persones que ens dirigiran en el
desenvolupament dels diferents
ministeris, però sobretot coma
comunitat pregarem i ens posarem
sota la direcció del Senyor per aquest
any 2020.

En ocasions ens sentim inquiets, no entenem que
passa, les situacions ens desborden i sorgeix l’angoixa.
Dll: Fl 4,6-7// Dm: 1Pe 5,7//Dc: Mt 6,25/
Dj: Jn 14,27/Dv: Sl 94,19/Ds: Jo 1,9
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

