Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la Maria Cs, l’

Amadeu, Raquel R, Mª Antonia P.
 Per les persones més grans. Per les persones que han sofert una pèrdua.
 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 i la represa: Bona Llavor, Escola Dominical,
Coral, Equip dels cultes, Mosaic, Evangelització...
 Per la comunitat en aquest moments de dificultat, per saber com gestionar
aquesta crisi i per poder celebrar junts el Crist. Per la responsabilitat personal de
cada un de nosaltres.
 Pels diaques i el pastor , saviesa i visió per seguir desenvolupant la tasca que tenim
encomanada i els reptes nous que haurem de superar cada dia.
 Per les persones que treballen per cobrir les nostres necessitats.
 Per la Llar d’avis de Vilafranca, l’Hospital Evangèlic i RIE.
 Per les persones que pateixen, opressió, discriminació i efectes climàtics. 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
Diumenge: Escola dominical 11 h
Dijous: Culte de pregària a les 20h
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Número 1766

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!

Bona Llavor
Suport educatiu: Dijous 2/4 de 6

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

Senyores
Dijous a les 18h

Corals
Al·leluia: a les 20h

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

L’Estel:
29 novembre// 6 desembre
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R
Torn de porta: Segons disponibilitat

ANIVERSARIS 29 Eva T
5 Caleb P i Manel PM
2 Xavi N i Benjamí G

Existía el qui és la llum veritable, el qui ve al món i il·lumina
tots els homes.
Joan 1: 9

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

Advent, Temps d'espera?

Nelson Araujo

Per fi ha arribat la tan esperada època d'Advent. Ningú negarà que aquest any estrany ens deu unes setmanes d'alegria. Així que, comencem les nostres quatre setmanes d'Advent amb l'emoció d'un nen petit abans de la nit de Nadal o en vigília
de reis. És quan sentim una barreja de nerviosisme i alegria continguda, ja que
sabem que aquesta llarga espera ha valgut la pena.
Aquest diumenge 29 de novembre tornem a reunir-nos de forma presencial a les
dependències del nostre temple. No sabem per quant de temps, però preguem que
durant aquest "nou" període, puguem seguir donant fidel testimoni d'esperança de
salvació que hi ha en nosaltres.
Però deixeu que us expliqui per què he posat en interrogant la pregunta que dona
títol a aquesta reflexió. Com tot sabeu l'advent és una de les dates centrals del calendari cristià. L'adveniment del Messies és el moment que dona inici al nou calendari de salvació per a tota la humanitat. Jesús neix a Betlem; i aquell nen és ni més
ni menys el Rei de reis i Senyor de senyors.
Durant l’Advent celebrem la vinguda del Senyor i anunciem de manera incansable
que esperem el seu retorn aviat. I aquí hi ha el quid de la qüestió. Perquè molta
gent pot pensar que "l'advent" és un temps d’"espera". I, encara que és així, la veritat és que cal que ho matisem.
L'advent és un temps d'espera, però en cap cas és un temps d'espera pacífica. El
Senyor Jesús en els evangelis ens repeteix una vegada darrere l'altra que hem d'estar preparats, que hem de vetllar i pregar, que hem de ser diligents i que hem de
tenir a punt l'oli de les nostres llànties. Advent no té a veure amb tenir els braços
creuats i el cap ajupit, a l'espera d’"alguna cosa".
El temps d'advent és el moment de l'any en què celebrem que el Senyor va venir,
recordem la seva vida i ensenyaments, ens encoratgem per l'esperança del seu
ràpid retorn; però sobretot, ens comprometem a treballar de forma incansable per
anticipar El Regne del cel, que el nostre bon Déu i Salvador ens ha promès.
La meva pregària és que en aquest temps d'advent, ens encoratgem uns als altres
en aquestes promeses. Potser no pots assistir de forma presencial a les reunions,
però sempre pots estar "connectat" a través de l'Esperit del Senyor.
Fem d'aquest Advent 2020, una veritable celebració comunitària!
ESTEM AL TEU COSTAT
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/ 93 710 3540

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

GRÀCIES
Diumenge 6-12 Culte presencial i
via Youtube

OFRENA

Responsabilitat,
compromís, privilegi,
Tot els dimecres Trobada de
adoració... Les teves
pregària a les 20h per ZOOM
aportacions són
6-12 / 20-12 l’Escola Dominical a necessàries pel manteniment de la
comunitat.
les 11:30 del matí de moment per

ZOOM i FB Live
13-12 Mosaic a les 11:30 del
matí per Zoom
Convida als teus contactes.

FORMACIÓ
CET: Seminari: Teologia del ministerio
pastoral: Fundamentos. Dies 17-10; 711i 12-12 a la EB de Badalona
Seminari Taller: Estrategia de Jesus y el
discipulado: Discipulos que hacen
discipulos. Dies 26-10 16-11 i 14-12
OPERACIÓ NEN DE NADAL
Les capses ja han sigut
entregades.

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930
LA PREGUNTA DE L’ED

Resposta concurs novembre:
EL MOTÍ DE CORÉ I ELS
SEUS PARTIDARIS
Concurs Desembre:
BUSQUEM UNA ACCIÓ
CRUEL
Pista 1. Va passar dues vegades amb
molts anys de diferència.

CALENDARI SOLIDARI
RIE ha preparat un bonic calendari
solidari pel 2021. Ja podeu demanar el
vostre a la Dorcas.

LECTURES BÍBLIQUES
Perles dels profetes menors
Dll Amos 9: 5-6; Dm Joel 2: 12-14; Dc Habacuc 2: 2-4;
Dj Miquees 4: 1-2; Dv Zacaries 7: 8-10; Dv Jonàs 2: 3.

