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 gaudir de la celebració del
Nadal d’una manera responsable.
 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

3-1-2021
Número 1771

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:
27 desembre / 3 gener
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R
Torn de porta: Segons disponibilitat

ANIVERSARIS
8 Ivan C

Ensenya’ns a comptar els nostres dies per a adquirir
la saviesa del cor.
Salm 90: 12
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

UN NOU ANY

Devocionals Margarita Burt

«El just per la seva fe viurà». (Habacuc 2: 4).

El profeta Habacuc vivia en un temps molt difícil. El poble d'Israel s'havia apartat
de Déu. Deien que el coneixien, però a la pràctica no estaven vivint en obediència a la llei de Déu: «Les lleis no són respectades i la justícia no surt vencedora. El
culpable fa condemnar l'innocent: les sentències es falsegen.» ( 1:4). Habacuc estimava el seu poble i clamava a Déu demanant un avivament. Volia veure una
intervenció de Déu perquè el poble tornés al seu Senyor i, què és el que Déu li
contesta? Què la resposta a la seva pregària seria la invasió dels babilònics i la
destrucció d'Israel, amb molt pocs supervivents. Déu veia com el seu poble se li
apartava, havia sentit la veu del seu profeta, i havia determinat que calia un
"reset” i tornar a començar. El seu pla era treure al seu poble, portar-lo com captiu a l'estranger i tornar-lo a casa ja purificat, perquè la nova generació caminés
en justícia.
El mitjà que Déu faria servir per purificar Israel seria Babilònia. L'exèrcit dels caldeus arrasaria: «Llavors es tornen insolents fora mida, culpables de tenir per déu
la seva força». (1:11). Al profeta aquest mètode de restauració el va consternar.
No seria més propi que Déu els canviés el cor a aquest poble rebel amb un toc
seu? Però Déu no canvia el cor de la gent per art de màgia, i ells no n’estaven
penedits.

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

GRÀCIES

OFRENA
3-1 Escola Dominical a les 11:30
6-1 No hi haurà culte de pregària
8-1 Rebost

10-1 Mosaic a les 11:30
17-1 Escola Dominical a les 11:30

resta del verset explica el que hem de fer quan ens trobem en una situació semblant: «El just viurà per la seva fidelitat a Déu». Hem de mantenir-nos fidels a
Déu malgrat tot. Altres versions diuen: «més el just per la seva fe viurà». Hem de
ser fidels i viure com a creients enmig d'una societat que menysprea Déu; hem de
viure per fe, amb confiança en Déu en tot moment. Quan no entenem el que Ell
està permetent, hem de viure per fe. Quan ens posen en una situació de prova,
hem de ser fidels a la Paraula de Déu. Aquest és el repte per al nou any: ser fidels sempre a el Senyor i a la seva Paraula i viure per fe, amb confiança en Ell,
sobretot quan no comprenem el que Ell permet. I, d'altra banda, Ell ens donarà
forces per superar els obstacles que es presentin pel camí: «El Senyor Déu és la

meva força, fa els meus peus lleugers com els dels cérvols i m'encamina, invencible, cap als cims.». (3:19). Amén.
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

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930

22-1 Rebost
24-1 Mosaic a les 11:30

LA PREGUNTA DE L’ED

Resultaria difícil per al profeta suportar l'actitud dels vencedors. Creien que el seu
déu era més fort que el Déu d'Israel. Cometrien atrocitats, i no els faria res:

«Aquell poble s'enorgulleix però fracassarà, mentre que el just viurà per la seva
fidelitat». (2:4). Sempre és difícil veure la duresa dels qui no creuen en Déu. La

Responsabilitat, compromís,
privilegi, adoració... Les
teves aportacions són
necessàries pel manteniment de la
comunitat.

OFRENA DE NADAL
Enguany l’objectiu proposat és el
d’adequar i actualitzar la instal·lació
elèctrica d’un dels espais que més
s’utilitzen de les nostres
instal·lacions, la sala d’actes.

CONCURS GENER
Busquem un poble
Pista 1. Déu li va dir a un
profeta que anés a aquest
poble

LECTURES BÍBLIQUES

Vetllant el Senyor
Dll Lluc 12: 35-38; Dm Marc 14: 37-38; Dc 1 Tesal. 5: 1-5;
Dj 1 Tesal. 5: 6-11; Dv Mateu 24: 40-44; Dv Mateu 25: 1-13.

