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
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Al·leluia: a les 20h

Número 1738

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

17 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:

17 de maig// 24 de maig
Diaca de torn: Myriam R//Eva LL
Torn de porta: Segons disponibilitat

ANIVERSARIS
20 GABRIEL L

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

Nota informativa
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
bonallavordiaconia@gmail.com

OFRENA

Sobre l'obertura dels llocs de culte.
Benvolguts germans i germanes de la comunitat:
Com molts sabeu, l'actual situació sembla indicar que aviat podríem passar
de la fase 0 a la fase 1. En aquesta fase les autoritats han considerat oportú
permetre que els centres de culte puguin obrir les portes, però amb un 30%
de l'aforament disponible.
En el cas concret del nostre local, i tenint en compte l'assistència mitjana que
solem tenir, podríem obrir les nostres portes. Però en analitzar el cas i sent
conscients que encara la situació no està del tot estabilitzada, hem
considerat oportú mantenir el nostre local tancat fins a tenir més informació.
Aquesta mesura que prenem, pretén vetllar per la salut de tothom,
especialment de les persones grans, les persones amb patologies que les
fan ser "de risc", dels infants i la resta de la comunitat.
Aprofitem l'oportunitat per agrair-vos el compromís, la implicació, l'esforç i la
preocupació que heu mostrat fins ara.
Seguim confiant que el Senyor té un propòsit per a tota aquesta situació, així
que confiem i descansem en ell.
Jo sé quins són els meus designis sobre vosaltres, designis de pau, i
no de desgràcia; jo us donaré un futur i una esperança. Ho dic jo el
Senyor. (Jr 29,11).
Amb afecte:
El Pastor i el Consell de diaques,
Primera Església Baptista de Sabadell.

Tots el diumenges ens trobem en a les
18 en el canal Youtube. I després al
ZOOM amb el cafè i les pastes.
24-5 Mosaic a les 11,30 al ZOOM
31-5 Classe d’ED a les 11h al ZOOM
Tema: El Regne de Déu i Pau
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.

A CTIVITATS PRESENCIALS
suspeses FINS NOU AVIS

ESTEM AL TEU COSTAT

Estàs sol o sola, ets una persona
gran, estàs malalta. Et sents
UNIDOS– Revista UEBE
vulnerable, necessites ajut o
En aquest enllaç trobareu la última edició de necessites parlar. No ho dubtis,
“UNIDOS” revista de la Unió Baptista.
posa’t en contacte amb nosaltres.
https://uebe.org/unidos/#actual
650794353
LA PREGUNTA DE L’ED
LECTURES BÍBLIQUES
Aprèn amb nosaltres!!!
REDEMPCIÓ: rescat que es
PREGUNTA MES DE MAIG
paga per alliberar una persona
Busquem un home
captiva
Pista 3:La Bíblia diu que llavors es va
començar a invocar el nom de Déu.
Dll: Sl 71,22-24//Dm: Mt 20,28 //
Pista 2: Per un fet molt greu va quedar com Dc: Tt 2,14// Dj: Rm 3,24//
si fos el primer
Dv: Ef 1,13-14// Ds: Ef 4,1-7
Pista 1: Era el tercer fill d’una parella
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

