Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per l’Amadeu ila Raquel R.
 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, pel grup d’adolescents i joves; per les
persones que ens visiten presencialment o per les xarxes. Donem gràcies per les
persones que donen el seu temps i les seves capacitats per servir al Senyor
 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. Agraïm al Senyor que de mica en mica ens

podem anar retrobant per celebrar junts l'amor del Crist
 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 Josefina Mata i Betsan, l’Hospital Evangèlic i RIE.
 Per les persones que pateixen opressió, discriminació i efectes climàtics. Que
puguem ser llum i font d’esperança. Per Colombia, Israel i Palestina
 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
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Número 1793

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:
6 juny / 13 juny
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R
Torn de porta: Segons disponibilitat

ANIVERSARIS
7 Roc O 11 Nelson A

Proverbis 17:17
L’amic estima en tot moment, el germà és per quan van mal dades.

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

ATURADA TÈCNICA
http://www.bonallavor.es/

Ha arribat el mes de juny i ens aturem per a fer la parada estiuenca d’un
curs atípic, amb obstacles sense precedents, que ha estat dur per a tothom,
però que alhora ens ha portat satisfaccions i sorpreses.
Iniciàvem el curs una mica més tard del que acostuma a ser habitual, esperant que les condicions pandèmiques ens permetessin fer les classes dominicals de manera presencial. Però no, ens va tocar buscar una nova manera
de fer, presentant una programa de classes més modestes, que ens continués
permetent ser un lloc de trobada on poder créixer i seguir enriquint-nos en el
coneixement i l’experiència de la fe. Zoom quinzenal, combinats amb Mosaic, tema, vídeo, exposició i col·loqui, sessions dinàmiques que ens han
permès estar més connectats els uns amb els altres i millorar la nostra relació
amb el Creador. Gràcies per les vostres aportacions que ens varen ajudar a
definir el programa, gràcies pel vostre interès a l’hora de visualitzar els vídeos
i sobretot gràcies per les vostres aportacions que ens han enriquit a tots
El lema d’enguany, Connectats amb el Senyor, amb la seva Paraula, amb
nosaltres mateixos i amb els nostres germans, l’hem transformat en realitat,
hem estat connectats durant tot el curs. Encara que no tothom ha pogut gaudir d’aquestes trobades virtuals per diferents motius, l’enregistrament de les
classes a través Facebook live, encara ens ha connectat una mica més i la
prova ha estat el promig de 120 visualitzacions que ha tingut cada sessió.
Però estimats i estimades, us hem trobat a faltar i esperem amb il·lusió l’inici
del nou curs que desitgem que sigui presencial tots els diumenges.

bonallavordiaconia@gmail.com

GRÀCIES
6-6 Trobada d'adolescents i joves a les
18h
13-6 Mosaic 11:30 per zoom
Cada dimecres a les 20h Culte de
Pregària per ZOOM
Tots el diumenges a les 18h Culte
d’adoració , presencial i per youtube
Cada dimecres a les 20h Culte de
pregària
HORARI D’ESTIU a partir del 20 de
juny culte presencial a les 11h
Convida als teus contactes.

FORMACIÓ

Molt bon estiu, gaudint de les meravelles del Creador

5 o 12 de juny de 10 a 12h 2 conferencies
amb Michael Todd i Aja Brown ens reptaran a com mantenir la nostra vida en equilibri tot fent equip i com implementar els
recursos i avançar per la igualtat, tot capacitant a cada una de les persones que ens
envolta.
Lloc: UNIDA TERRASSA, Avgda. de Bèjar,
299 - Terrassa
Inscripcions:

L’ Equip de l’ Escola Dominical

606.03.04.67

Si Déu vol, iniciarem el curs a mitjans de setembre i esperem retrobar-nos
amb ganes d’aprendre, compartir i fer un cafè, tot endinsant-nos en el coneixement de la Paraula de Déu que ens ha de motivar per viure i proclamar
el seu Regne.

Viviu tots units, tingueu els mateixos sentiments, estimeu els germans , sigueu
afectuosos i humils 1 Pere 3,8

miriam66chimeno@gmail.com

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 JUNY
Busquem un home
Pista 1. El Senyor el va escollir des
de molt jove.
Pista 2. Al principi no volia fer el què Déu li
deia, es trobava massa jove i inexpert.

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

LECTURES BÍBLIQUES
Tots som germans
Dll Fets 1:14-16;

Dm Fets 2:41-47;

Dc Fets 4:1-4;
Dv Rom 12: 9-13;

Dj Fets 6: 1-7;
Dss Rom 16: 17-18

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

