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.
 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

11-4-2021
Número 1785

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:
11 abril / 18 abril
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R
Torn de porta: Segons disponibilitat

ANIVERSARIS
11 Francisco M

Li diu Jesús: -Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi,
encara que mori, viurà.
Joan 11: 25
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

LA VIDA CRISTIANA VICTORIOSA EN
L’ESPERIT

Devocionals Margarita Burt

"Qui ens privarà de l'amor de Crist? ¿Tribulacions, angoixes, persecucions, fam, nuesa,
perills, espasa? ". (Romans 8:35).

En aquest ben conegut i molt estimat text, Pau està explicant que, enmig de les afliccions
del temps present, el creient té el consol de saber que el que li espera és tan gloriós que
el que patim ara no és comparable amb això (8: 18). El món serà redimit i els nostres
cossos mortals també (8: 19-25). Mentrestant, tot el que ens passa serveix per al nostre
benefici (08:28). Déu suplirà totes les nostres necessitats: " Aquell que no va plànyer el

seu propi Fill, sinó que el va oferir per tots nosaltres, com podem imaginar que no ens
ho regali tot juntament amb ell?" (8:32). Tenim una segura defensa contra les acusacions
de el diable (8: 33-34). No hi ha res que ens pugui separar de l'amor de Déu (08:35).

Considerem el que significa aquesta última afirmació. Com pot ajudar-nos enmig de
tribulació i angoixa de saber que Crist ens estima? ¿Es tracta de tenir una sensació càlida al pit mentre estem sent perseguits per la nostra fe? O és qüestió de mentalitzar-nos
que Crist ens estima malgrat el que estem vivint? Ser estimat pel Senyor és un sentiment?
Com és l'amor de Déu? No tant un sentiment com un fet. Déu mostra que ens estima per
accions, la més gran de totes "lliurar el seu Fill per tots nosaltres".
L'amor de Déu vers nosaltres es va mostrar en termes concrets, abans de la fundació del
món, al conèixer-nos, predestinar-nos, cridar-nos, justificar-nos i glorificar-nos: "Perquè

als qui prèviament ha conegut d’antuvi els ha destinat igualment [...] i aquells que per
endavant ha destinat, també els ha cridat; aquests que ha cridat, també els ha justificat, i
aquests qui ha justificat, també els ha glorificat”. (08:29, 30). Això va ocórrer abans de

la creació de Satanàs, i ell no té potestat per anul·lar-lo. Ja està establert i guardat en
una esfera fora del seu abast. Res del que ens passa pot canviar-ho. Déu ha guardat els
seus decrets pel que fa a nosaltres en una esfera on res pot alterar-los, ni tribulació, ni
angoixa, ni persecució, ni fam, ni nuesa, ni perill, ni espasa. La inalterable manifestació
de l'amor de Déu ja establert en el cel ens guardarà ben segurs enmig de qualsevol calamitat, tragèdia o catàstrofe que ens pugui passar en aquest món. No perdré la meva
salvació, ni el meu lloc amb Déu, ni el que Crist ha guanyat per a mi. No importa gens
el que el diable o el món puguin fer-me. Això vol dir que res ni ningú pot separar-me de
l'amor de Crist. El seu amor va aconseguir que res, ni ningú, me’l pugui prendre, ni Satanàs mateix amb tota la seva fúria dirigida contra mi pel fet de ser del Crist.

"Tanmateix, de totes aquestes proves en sortim plenament victoriosos per mitjà d’aquell
qui ens ha estimat. Perquè estic segur que ni la mort ni la vida, ni àngels ni principats, ni
el present ni el futur, ni poders, ni altures ni profunditats, ni cap altra cosa creada no
podrà separar-nos de l’amor de Déu, manifestat en Crist Jesús, Senyor nostre”. (8: 3739). Tres vegades l'apòstol afirma que l'amor de Déu és permanent, no importa el què
em passi. No es mesura per les meves circumstàncies, sinó per la meva posició eterna
amb Déu: soc conegut, predestinat, anomenat, justificat i glorificat en Crist eternament.
Lloat sigui Déu.

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
11-4 Mosaic 11:30 per zoom i Facebook OFRENA
Responsabilitat, compromís,
Culte d’adoració a les 18h, presencial
privilegi, adoració... Les teves
i per youtube
aportacions són necessàries
18-4 Escola dominical 11:30h per zoom i
pel manteniment de la
Facebook
comunitat.
Culte d’adoració a les 18h, presencial
ES 84 0081 0384 2400 0119 7930
i per youtube
LA PREGUNTA DE L’ED
30-4 Rebost
CONCURS ABRIL:
Cada dimecres a les 20h Culte de
pregària
Busquem un lloc
Pista 1. Era propietat d’un noi,
BUTLLETÍ UNIDOS
heretada dels seus pares
Podeu accedir des de la nostra pàgina
Pista 2. Un personatge important la volia.
web el butlletí Unidos del mes d’abril

FORMACIÓ

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

FORMACIÓ PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE
LUCRE DE SABADELL: COM MANTENIR VIVES LES XARXES SOCIALS DE L’ENTITAT?
Curs adreçat als membres de les entitats senMALALTS
se ànim de lucre de Sabadell que volen adquirir nous coneixements, estratègies i eines
Seguim pregant per en Benjamí Planes que
per generar i compartir continguts a les
continua a l’Hospital.
xarxes socials de l’entitat
ACTUALITAT
Docència: Fundació Catalana de l'Esplai
Durada: 3 hores/ Data: els dimarts 27 d'abril El passat dia 6 d’abril varen morir dos homes de
i 4 de maig de 2021/Horari:de 18 a 19.30 h fe, l’Arcadi Oliveres que alguns de nosaltres coneixíem, lluitador incansable per la pau pel drets de
NOU TESTAMENT
les persones i en Hans Küng, teòleg suïs que molts
Presentació de la nova aplicació de la
hem llegit alguns dels seus llibres. En els seus
bíblia dramatitzada en català Biblia.is
llibres i articles mostrava la seva critica a l’església
Si voleu ja us la podeu baixar
catòlica i intentava fomentar la comprensió i consolidar una nova ètica mundial que possibilités la
convivència de les religions.
LECTURES BÍBLIQUES

Dll Salm 23:5-6;
Dm Salm 23:4;
Dc Salm 92: 13-16;
Dj Salm 116:16-19;
Dv Salm 118: 25-27;
Dss Salm 129:1-9-

