Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la Maria Cs, l’
Amadeu, l’avia del Dani P, Eva LL, Raquel R.
 Per les persones més grans.
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets,
familiars..) que s’han distanciat del Senyor. Per les que han sofert una pèrdua.
 Per la situació de crisi sanitària que està vivint el nostre país i tot el món.
 Pels ministeris i serveis a la comunitat: Bona Llavor, Escola dominical, Coral,
Equip dels cultes...
 Per la comunitat en aquest moments de dificultat, per saber com gestionar
aquesta crisi i per poder celebrar junts el Crist.
 Pels diaques i el pastor , saviesa i visió per seguir desenvolupant la tasca que tenim
encomanada i els reptes que nous que haurem de superar cada dia.
 Per les persones que treballen per cobrir les nostres necessitats.
 Per la Llar d’avis de Vilafranca i l’Hospital Evangèlic.
 Per les persones que pateixen, opressió i discriminació. Que puguem ser llum i
font d’esperança.
 Agrair el do de la vida, les possibilitats que ens dona per compartir l’amor
Déu, i els dons que ens ha donat el Senyor.

Cultes

15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Senyores
Dijous a les 18h

Corals
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Al·leluia: a les 20h

Número 1751

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!

T Llavor
Bona

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

Caldera-Grup de pregària

16-8 2020
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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:

16 d’agost//23 d’agost
Diaca de torn: Myriam R// David R
Torn de porta: Segons disponibilitat

ANIVERSARIS
13 Àngela R, 15 Eva LL,
21 David R, 22 Feli C

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

5è Àlbum de fotos de l’estiu 2020
En aquests temps difícils necessitem el vostre
recolzament en oració.
http://www.bonallavor.es/

Jo sóc feble Tu ets fort,
guarda’m en el teu amor

bonallavordiaconia@gmail.com

Així l’anima em clama pels
teus dolços rius, Senyor

GRÀCIES

OFRENA

Per sobre tot
poder de la natura
i tot el que és
Anem I pels camins
pujant de justícia ,
el Senyor
em guiarà
Hi eres tu quan
el duien a la
creu?

Tots el diumenges ens trobem en a les
18 en el canal Youtube. Convida a
seguir-nos. I després al ZOOM amb el
cafè i les pastes.
Convida als teus contactes a seguir-nos
per les xarxes

A CTIVITATS PRESENCIALS
suspeses

FINS NOU AVIS

THE GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT
Els dies 13 i 14 de novembre a Terrassa
és celebrarà aquesta formació de
lideratge. Ja ha obert les inscripcions, si
tens l’oportunitat no hi faltis.

68 CONVENCIÓ UEBE on line

www.global-leadership.es/es
Del 23 al 25 d’octubre, tenim la
Convenció de la UEBE, aquesta vegada on
Esperem les teves fotos per anar line. Pots participar des de casa, hi ha
construint
l’àlbum d’aquest estiu. diversos tallers que potser et poden
Imatge amb una frase d’algun himne interessar.
que la pugui il·lustrar. Podeu enviar-ne

ESTIU 2020

LECTURES BÍBLIQUES

ESTEM AL TEU COSTAT

I les muntanyes i les valls. Tots
lloeu-lo!

A Vós Déu que doneu llum preciosa
i de nit son i bon repòs.

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

Estimar demanat de
Déu el millor pels
nostres germans i
germanes.
Dll: Rm12,10 ; Dm: Col4,12;
Dc:Hb 13,20-21; Dj: Ef 1,17;
Dv:2Te 3,5; Ds: Gal 6,10

