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. Fes una llista i prega per
cada una d’elles. 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, Mosaic, Evangelització...
 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 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

Bona Llavor

31-1-2021
Número 1775

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!

No et deixis portar fàcilment per l’enuig, que la
ira reposa en el pit dels necis Eclesiastès 7:9

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:
31 gener / 7 febrer
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R
Torn de porta: Segons disponibilitat

ANIVERSARIS
2 Sebastiana H 3 Elisabet B /María C
4 Elisabeth P 7 Anna P

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

Consells del llibre de proverbis

Devocionals Margarita Burt

“Proverbis de Salomó, fill de David i rei d'Israel. Volen fer conèixer la saviesa i donar formació, fer comprendre sentències intel·ligents, procurar una formació completa que porti
a ser just, recte i honrat. Volen proporcionar sagacitat als inexperts, als joves, coneixement
i prudència” (Proverbis 1: 1-4).

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

Lectura: Proverbis 1: 20-33.

La introducció del llibre de Proverbis ens motiva a endinsar-nos
nos en aquest llibre, per entendre saviesa, conèixer raons prudents i rebre consells justos. Comentarem alguns proverbis de cada capítol: “Fill meu, fes cas del mestratge del pare, no rebutgis la instrucció
de la mare” (1: 8). El pare i la mare han de treballar junts com un equip en la formació
del fill. La responsabilitat de l'infant és prestar atenció i valorar el que els seus pares li ensenyen. Si ho fa, li anirà bé a la vida.

“Fill meu, fes cas del que et dic, fica't al cap els meus preceptes: para l'orella a la saviesa,
obre el cor al seny [...] Llavors sabràs venerar el Senyor, arribaràs a conèixer el que Déu
vol” (2: 1,2, 5). Si el fill escolta i obeeix, serà savi, tindrà temor i obeirà Déu. L'obediència
als pares ensenya l'obediència a Déu.

“Confia en el Senyor de tot cor, però malfia't del propi saber; si tens present el Senyor en
tot el que emprens, ell et guiarà pel camí dreturer. No et consideris prou savi, tem el Senyor i aparta't del mal” (3: 5-7). Tota una vida d'humil dependència del Senyor, aplicant la

GRÀCIES
5-2 Rebost

Culte d’adoració a les 18h, presencial
i per youtube.

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

14-2 Mosaic a les 11:30h per zoom i
Facebook live

LA PREGUNTA DE L’ED

Culte d’adoració a les 18h, presencial
i per youtube

RESPOSTA CONCURS GENER:
Sarepta de Sidó (1 Reis 17: 8-24)

7-2 Escola Dominical 11:30h per zoom i
Facebook live

19-2 Rebost

seva Paraula a totes les circumstàncies de la vida, és el que ens porta a la maduresa.

“Escolta, fill, guarda les meves paraules i allargaràs la vida anys i més anys. Et guiaré pel
camí de la saviesa, et conduiré per les bones rutes; si hi passes, no trobaràs obstacles, no
ensopegaràs si hi corres. Dedica't a la teva formació, no la deixis; aferra-t'hi,
t'hi, que hi tens la
vida” (4: 10-13). Aquest pare ha fet bé la seva feina. Ha encaminat a el fill pel camí de la
saviesa, per un camí recte i savi. Li explica els beneficis que tindrà sí creu: viurà molts
anys, no ensopegarà i no s'equivocarà. L'insta a retenir sempre el que li ha ensenyat, perquè el portarà a una vida que és vida de veritat. Que n’és d’important ensenyar un fill i
després explicar-lili que ha de retenir el teu ensenyament tota la vida !!. Els pares l’estan
preparant per a la vida.

“Fill meu, estigues atent a la meva saviesa, fixa't en el meu seny, i et mantindràs clarivident, parlaràs sabent de què parles” (5: 1,2). Els pares poden ensenyar amb molta saviesa, però és el fill qui ha de decidir guardar el seu consell. Ens crida l'atenció que el pare li

parla al seu fill com a responsable i intel·ligent i el deixa lliure per fer-lili cas o no. No pot
obligar-lo
lo a seguir els seus consells; això ha de venir del fill. El pare el tracta amb respecte
i deixa les conseqüències de la seva educació al fill. Si el fill és savi, farà cas. Si no, aprendrà de l'amarga experiència, però després se’n recordarà del què el seu pare li ha ensenyat, i reconeixerà la seva saviesa.

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

OFRENA

OFRENA DE NADAL

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930

CONCURS FEBRER
Busquem un home
Pista 1. El seu pare va fer una
mena de jurament que el
perjudicava molt

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. Es poden fer
CET CLÀSSIC
aportacions fins a finals de mes,
especificant NADAL tant en el sobre com en
Teologia del ministerio pastoral, 16-1,13-2
la transferència
i 13-3 Informació WhatsApp 630717121

FORMACIÓ
Curs sobre sectes i nous moviments religiosos,10h professor José Segovia del 15 al
19 de febrer
INFORMACIÓ: CEEB horari de 19h a 21h
Tel 932266172

INFORMES
Ha estat un any estrany, complicat , però malgrat
això com església n’ha de quedar constància.
Per aquest motiu responsables de departament
prepareu els informes i envie-los a l’adreça electrònica de l’Església o del fulletó

LECTURES BÍBLIQUES
Perles de Job 1
Dll Job 5:8 ;Dm Job 5:17-22 ;Dc Job 8:5-7 ;
Dj Job 8:20-22
;Dv Job 9:1-9
;Dss Job 11:13-19.

