Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies.
 Per les persones més grans, especialment en aquest moments que són molt vulnerables.
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat. Per anar fent el

desconfinament com cal. Per tots aquells (fills, nets, familiars..) que s’han
distanciat del Senyor.
 Per les persones que tenen dificultats per trobar un lloc per passar aquest
temps de confinament. (Els més vulnerables)
 Per la situació de crisi sanitària que està vivint el nostre país i tot el món.
 Pels ministeris i serveis a la comunitat, que el Senyor ens doni saviesa i visió
per seguir donant testimoni d’Ell
 Per la comunitat en aquest moments de dificultat per poder celebrar junts el Crist
 Per les persones que treballen per cobrir les nostres necessitats: personal
sanitari, treballadors dels comerços d’alimentació, transportistes, serveis
d’emergència, voluntaris...
 Per les persones que pateixen, que puguem ser llum i font d’esperança.
 Agrair el do de la vida, i les possibilitats que ens dona per compartir
l’amor Déu.

Cultes

15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Senyores
Dijous a les 18h

Corals
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Al·leluia: a les 20h

Número 1737

Benvingut!

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell
93 7103540

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!
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Bona Llavor

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

Caldera-Grup de pregària

10 de maig de 2020

Suport
Meducatiu: Dijous 2/4 de 6
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Diaques
Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Manel P: 615315239
Pastor: Nelson Araujo 696317485

L’Estel:

10 de maig// 17 de maig
Diaca de torn: David R//Myriam R
Torn de porta: Segons disponibilitat

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

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Guíame, Señor

John Henry Newmann

En aquests temps difícils necessitem el vostre
recolzament en oració.
El repartiment d’aliments i el suport han quedat
aturats.
http://www.bonallavor.es/
GRÀCIES

1 Senyor, tu m’has sondejat i m’has conegut,

Salm 139

2 tu veus quan m’assec i quan m’aixeco,
coneixes el meu pensament de lluny estant.
3 Observes bé si camino o si m’aturo,

bonallavordiaconia@gmail.com

i tota la meva conducta t’és ben palesa.
4 Encara no tinc als llavis la paraula
Guíame, Señor, mi luz,
que tu, Senyor, ja l’has entesa.
en las tinieblas que me rodean,
¡guíame hacia delante!
5 Per tots costats em tens ben estret,
La noche es oscura y estoy lejos
i has posat sobre mi la teva mà.
de casa:
6 Tan admirable coneixement em sobrepassa,
¡Guíame tú!
és tan sublim que no el puc entendre.
¡Dirige Tú mis pasos!
No te pido ver claramente el horizonte lejano:
me basta con avanzar un poco...
No siempre he sido así,

no siempre Te pedí que me guiases Tú.
Me gustaba elegir yo mismo y organizar mi vida...
pero ahora, ¡guíame Tú!
Me gustaban las luces deslumbrantes
y, despreciando todo temor,
el orgullo guiaba mi voluntad:
Señor, no recuerdes los años pasados...
Durante mucho tiempo tu paciencia me ha esperado:
sin duda, Tú me guiarás por desiertos y pantanos,

El divendres 8 de maig la Llar d’avis
Josefina Mata de Vilafranca, ha fet
65 anys de la seva creació. Moltes
felicitats i us seguim tenint presents
en oració.

OFRENA

Responsabilitat
Compromís
Privilegi
Adoració

A CTIVITATS PRESENCIALS
suspeses FINS NOU
UNIDOS

TRASPÀS

En aquest enllaç trobareu la última edició de El passat 4 de maig va passar a la
“UNIDOS” revista de la Unió Baptista.
presència del Senyor en Josep
https://uebe.org/unidos/#actual
Meseguer. Cantautor conegut i

por montes y torrentes
hasta que la noche dé paso al amanecer y me sonría
al alba el rostro de Dios:
¡tu Rostro, Señor!

Tots el diumenges ens trobem en a les
18 en el canal Youtube. I després al
Zoom amb el cafè i les pastes Aquest
diumenge celebració del Sant Sopar
prepara el vi i el pa.
El dimecres reunió de pregària a les
20h ens trobem al Zoom.
Si vols participar en aquestes activitats envia
un Wass abans al pastor 650794353 i
podràs connectar-te per Zoom.
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23 Examina’m, oh Déu, per conèixer el meu cor,
posa’m a prova per conèixer els meus afanys,
24 mira si vaig per mal camí
i guia’m pel camí eternal!

LA PREGUNTA DE L’ED
estimat per tots nosaltres. Preguem
Aprèn amb nosaltres!!!
per la seva família en aquests
moments de dolor i pèrdua.
PREGUNTA MES DE MAIG
Busquem un home
Pista 2: Per un fet molt greu va quedar com LECTURES BÍBLIQUES
si fos el primer
La humilitat és una actitud vista com un
Pista 1: Era el tercer fill d’una parella
valor, antídot a l’orgull excessiu. Humilitat
també vol dir, voluntat de servei,
ESTEM AL TEU COSTAT
Estàs sol o sola, ets una persona gran, compromís, sinceritat honestedat i respecte.
estàs malalta. Et sents vulnerable,
Dll: 1 Co 26-28//Dm: Pro 3,34 //
necessites ajut o necessites parlar. No ho
Dc: Sl 4,10// Dj Sl 25-9//
dubtis, posa’t en contacte amb nosaltres.
Dv: Mt 5,5// Ds: Rm 12,16; Ef 4,2//
650794353
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

