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

Amadeu, Raquel R, Mª Antonia P, Benjamí 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 les persones que ens visiten
presencialment o per les xarxes.
 Per la comunitat en aquest moments de dificultat, per saber com gestionar
aquesta crisi i per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies que també
estan vivint aquests temps de dificultat. Aquesta setmana prega per l'església de
Bata.
 Pels diaques els responsables de ministeris 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, a Bata, 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

14-3-2021
Número 1781

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

ANIVERSARIS
14 Lidia G
19 Gerard L

Feliç l’home que no es guía pels consells dels injustos,
ni va pels camins dels pecadors,

ni s’asseu en companyia dels descreguts.
Salm 1: 1
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

SI CREUS EN JESÚS TOT ANIRÀ BÉ.

Ignacio Simal Camps

"Si creus en Jesús, tot t'anirà bé", sento dir a molts. I ho diuen sabent que la vida
és profundament injusta. Ja ho va assenyalar, fa molts segles, l'escriptor de l’Eclesiastès quan va escriure:" De fet, a la terra hi ha una cosa que decep: hi ha justos

a qui les coses van com si fossin malvats i hi ha malvats a qui les coses van com
si fossin justos. Jo mantinc que també això és decebedor." (Ecl. 8:14). La vida és
cega a la integritat existent, -o de la falta d'ella-, en els éssers humans. Així és,
encara que molts textos bíblics apuntin, com bé sabem, en sentit contrari.

Hi ha injustos que moren sense provar l’amargor de l'existència, i tanquen els ulls
plàcidament. I a canvi, hi ha persones justes que moren després d'haver apurat la
copa de la vida amb el sabor amarg de l'absenta, i tanquen els ulls dolorosament. Ho sé, ho he vist, i no em cap el menor dubte. A la vida, dos més dos no
són quatre ...

Creiem en Jesús, sí, perquè el seu missatge i la seva vida ens han seduït i transformat, obrint-nos a un altre món possible segons el nostre Senyor. De tal manera que caminem portant sobre les nostres espatlles la "creu" de l'existència, sense
cedir a la temptació d'abdicar als valors que sorgeixen de l'Evangeli, i així proclamem a tort i a dret, que en Déu nostre Senyor, hi ha abundant gràcia i esperança
malgrat les aparences de la vida.
Val la pena viure fent el bé a la manera de Jesús, estimant Déu amb tota la nostra ànima, i al nostre proïsme com a nosaltres mateixos. La nostra tasca és sembrar justícia i esperança, sense pensar collir, aquí i ara, el fruit de la nostra sembra. No vivim pendents dels resultats, sinó pendents de la nostra integritat fins
que travessem, sense por, el llindar que marca la inevitable mort. Els que creiem
en Jesús vivim plens d'esperança, i aquest extrem marca la diferència al mig de
l'absurd de l'existència.

"I si som fills, també som hereus: hereus de Déu i hereus amb Crist, ja que, sofrint
amb ell, serem també glorificats amb ell." (Rom. 08:17). Per tant, val la pena
creure en Jesús; val la pena tot i la vida. Al·leluia!
Article de “lupaprotestante.com”, 17-2-2021.
Ignacio Simal és pastor de l’Església Protestant Betel + Sant Pau (Aragó, 51 , Barcelona).

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
19-3 Rebost
21-3 Escola Dominical a les 11:30h per
zoom i Facebook
Culte d’adoració a les 18h, presencial i
per youtube
28-3 Mosaic a les 11:30h per zoom i Facebook live
Culte d’adoració a les 18h, presencial i per
youtube
Cada dimecres a les 20h Culte de pregària

FORMACIÓ
OFICINA D’ENTITATS I VOLUNTARIAT: 9 I 16
de març curs gratuït adreçat a les entitats per
conèixer les principals obligacions legals, les
diferents opcions i eines per poder fer assemblees en temps de covid. Interessats més informació als membres del consell

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 o entregar en

mà a la Myriam. Abans del 31-3-21

SOLIDARITAT BATA
L'esglesia baptista de Bata esta donant resposta a les persones que necessiten ajuda
despés de les explosions de diumenge passat. Demanem que els tinguem presents en
les nostres pregàries en aquests tràgics moments. La UEBE ha obert un compte per si
volem ajudar economicament aquesta població UEBE EMERGENCIAS: ES27 2100
3456 1822 0015 0062

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 MARÇ:
Busquem una dona
Pista 1. Apareix a un dels
llibres de Reis. Era una noia
soltera.
Pista 2. Tenia una missió especial
Pista 3. Va tenir cura d’un personatge
important.

CRIDES AL VOLUNTARIAT

Malgrat està en temps de COVID, segur que
pots donar part del teu temps pel servei.
Posa’t en contacte amb la responsable de
Bona llavor diaconia i comenta on et sembla que pots servir

BUTLLETÍ UNIDOS
Ja tenim disponible la revista mensual
Unidos:
https://uebe.org/unidos/#actual

INTERVENCIÓ
L'Amadeu G després de la intervenció quirurgica, segueix evolucionant bé. Continuem
pregant per la seva recuperació i donant
gràcies a Déu per la seva evolució

LECTURES BÍBLIQUES
Jesús i els nens
Dll Mt 18: 1-5;
Dj Llc 9: 46-48;

Dm Mt 18: 6-8;
Dc Mt 18: 10-14;
Dv Llc 18: 15-17;
Dss 1 Co 13: 8-13.

