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 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

14-2-2021
Número 1777

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:
14 febrer / 21 febrer
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R
Torn de porta: Segons disponibilitat

ANIVERSARIS
14 Max C Angela R. 15 Manel P C
16 Pilar A 19 Andreu E M

El qui estima és pacient, és bondadós; el qui estima no té enveja,
no és altiu ni orgullós
1 Corintis 13:4
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

TEMPS I ETERNITAT

Revista “El Evangelista” any VII,
nº 73, gener 1890

Quina importància tenen les empreses que comencen i s’acaben amb el temps quan
són comparades amb l’eterna salvació de l’ànima!

Per més que fóssim els més rics del món, per més que ocupéssim els llocs més eminents entre tots els savis o els polítics, de res ens valdria si, en el moment menys pensat, haguéssim de deixar-ho tot per a entrar a l’eternitat.
Qui sap el què hi haurà després d’aquesta vida? Aquesta pregunta tot sovint se sent.
Davant de la sola possibilitat de passar a un estat etern de felicitat o de turments per a
l’anima, la pregunta cobra força i ens parem a pensar què hi ha de veritat en tot plegat, i quan seriosament ens plantegem aquest assumpte no ens conformem només
amb les opinions dels homes. Cap altre cosa ens satisfà més que escoltar la Paraula
de Déu, que no pot pas mentir.
I l’ànima neguitosa torna a preguntar: ¿Com puc saber jo, enmig de tanta mentida, el
què és veritat? La resposta és senzilla: Prova-la.
la. Hi ha un llibre singular al món. De
moltes maneres podem saber que és paraula de Déu. Brilla com el sol, és com el Fill
de Déu quan era al món. Les seves pròpies obres declaraven qui era. Així és la Bíblia i
qui amb el cor sincer desitja saber, ho sabrà, si el que hi diu és o no veritat.
No diguem pas: Allà ho veurem!. No; aquí i ara podem tenir la prova. Deu ha declarat que tots hem pecat: que per a Ell “no hi ha qui faci el que és bo, ni tan sols un”.
Fixem-nos
nos detingudament en nosaltres mateixos i per força hem de reconèixer que el
nostre estat natural no és pas ni just ni sant. Fixem-nos en el que diu la Bíblia: “Per

tant, sapigueu germans, que per mitja d’ell us és anunciat el perdó dels pecats, i que
de tot allò que no us podia justificar la Llei de Moisès, en aquest és justificat tothom
qui creu” (Fets 13: 38-39)

Fixem-nos
nos en el que diu: “En aquest (Jesús) és justificat”. No diu que podrà ser justificat després de segle de penes a l’altre món, sinó que és justificat (ara) tot aquell que
hi cregui.
Els cristians primitius van acceptar aquestes declaracions, les van posar a prova i van
donar fe que son veritables a través d’una vida santa i bona, i alguns d’ells abans de
negar la veritat van preferir morir a les fogueres. I com ells aleshores, avui milers de
cristians donen testimoni d’aquesta veritat. No és una opinió més o menys fonamentada, sinó la certesa que tenim, basada en la Paraula de Déu i confirmada per l’Esperit
Sant que és donat a tot aquell qui obeeix.

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
14-2 Mosaic a les 11:30h per zoom i Facebook live
Culte d’adoració a les 18h, presencial i per
youtube
19-2 Rebost
21-2 Escola Dominical a les 11:30h per
zoom i Facebook
Culte d’adoració a les 18h, presencial i
per youtube

OFRENA

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

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930

LA PREGUNTA DE L’ED

CONCURS FEBRER
Busquem un home
Pista 1. El seu pare va fer una
Informació
mena de jurament que el
El nostre pastor des de el dia 8 de febrer perjudicava molt.
fins al 21 farà vacances, per aquest motiu Pista 2. Per ignorància va fer
una cosa que no podia, va usar un bastó
ela diumenges 14 i 21 no estarà estarà
per fer-ho.
amb nosaltres. Li desitgem q siguin uns
Pista 3. Havia de morir
dies plens de benediccions.
Cada dimecres a les 20h Culte de pregària

FORMACIÓ i CET CLÀSSIC

INFORMES

Ha estat un any estrany, complicat , però malgrat
Curs sobre sectes i nous moviments religiosos,10h professor José Segovia del 15 al 19 això com església n’ha de quedar constància.
de febrer INFORMACIÓ: CEEB horari de 19h Per aquest motiu responsables de departament
prepareu els informes i envie-los a l’adreça eleca 21h Tel 932266172
Teologia del ministerio pastoral 13-3 Informa- trònica de l’Església o del fulletó
ció WhatsApp 630717121

JORNADES UMMBE

Una misma voz un mismo propósito,
Enguany serà diferent ens convoquen el dia
20 de febrer a les 18h per ZOOM i ens
aniran desvetllant a informació de mica en
mica, per tant, atents si voleu participar en
aquest esdeveniment

CONFERENCIES

El moviment ecumènic de Sabadell i la fundació Bosch i Cardellach ha organitzat dues
xerrades sobre la practica religiosa a Sabadell, avui
15-2-21 Quines religions és practiquen a Sabadell ponent Oriol López
22-2-21 Com és l’ecumenisme avui, a Sabadell ponent Antoni Ibañez

LECTURES BÍBLIQUES
Perles de Job 3
Dll Job 32:6-9 ;Dm Job 33:1-7 ;Dc Job 34:10-15 ;
Dj Job 34:21-28
;Dv Job 36:5-10
;Dss Job 36:22-26.

