Motius de Pregària
Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per l’Amadeu i la 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 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.
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 HORARI D'ESTIU

Senyores
Aturada estival

Corals
Al·leluia: aturada estival
L’Estel:
20 de juny/ 27de juny
Diaca de torn: Myriam R//Francesc A
Torn de porta: Segons disponibilitat

Número 1795

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

Diumenge: Culte d’adoració 11 h

Caldera-Grup de pregària

20-6-21

Suport educatiu: aturada estival

Diaques
Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Manel P: 615315239
Pastor: Nelson Araujo 696317485
ANIVERSARIS
21 FELIX M A

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té les guardis només per a tu.
fulleto@1eebs.com. MOLTES GRÀCIES!

L'Esperit ve en ajuda de la nostra feblesa perquè nosaltres
no sabem prou bé què hem de demanar, per pregar com
cal, però l'Esperit en persona intercedeix per nosaltres amb
gemecs indescriptibles;
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

GETSEMANÍ (III)

Josep Borràs Atienza
lupaprotestante 3-11-2020

Jesús troba pau.
Però a la tercera, alguna cosa havia canviat en Jesús. Ja té el que buscava: les
forces del Pare. La seva pregària no havia estat contestada en el sentit que ell
volia, però havia arribat a la certesa que el seu Pare l’havia sentit i li garantia
les forces per enfrontar-se a l'horror de la creu, al turment de portar a sobre el
pes de la dolenteria de tot el món. Fixem-nos que la pregària de Jesús conté
una clau per aconseguir la resposta divina. El text especifica que ell "va pregar
que, si fos possible, passés d'ell aquella hora". La clau reu en l’expressió "si fos
possible". Seguidament, Jesús, després d'afirmar que "totes les coses són
possibles per a tu (Déu)" i després d'expressar el motiu de la seva oració
"aparta de mi aquesta copa", puntualitza "no facis el que jo vull, sinó el que tu
vols". Jesús coneix el secret de l'oració: no fer canviar a Déu d'opinió sinó
acceptar la resposta que ell consideri més convenient. Si volem experimentar
la gràcia de Déu que ens proveeix de les forces que necessitem per al nostre
viatge a través de la vida, és imprescindible que aprenguem a acceptar la
voluntat de Déu per a cada pas. Encara que no ens agradi, encara que ens
faci mal, encara que sigui el contrari del que nosaltres demanem. Només en
aquest fet d'abandonar-nos a la voluntat de Déu trobem pau i forces.
La debilitat humana.
Pere, Joan i Jaume i havien passat per l'experiència que Jesús volia que
visquessin. En aquest moment encara no eren conscients de la lliçó que Jesús
havia volgut que aprenguessin, però algun dia l’entendrien i els serviria per al
seu futur lideratge de l'església primitiva. Jesús els hi resumeix dient: "l'esperit
està disposat a arribar a la veritat, però la carn és feble". Si repassem la
història de la humanitat ens adonarem que les millors intencions de l'esperit
humà han fracassat per la fragilitat dels que havien de dur-les a terme. No
tenim la capacitat de dur a terme els nostres nobles propòsits. Pensem en tots
els projectes polítics, les revolucions, les reformes socials que han arrossegat
darrere seu a les multituds, entusiasmades per un futur millor. Una gran part
han fracassat per culpa de la feblesa dels qui havien de fer realitat tals somnis.
Aquest fracàs també el podem detectar en moltes de les empreses iniciades en
el sí de l'església cristiana. Fracàs, allunyament dels principis de l'Evangeli,
pecat, escàndol. Tot això ho podem trobar en la història de l'església.
ATENCIÓ: Dimecres 23 de juny no hi haurà trobada de Pregària ATENCIÓ

En aquests temps difícils necessitem el vostre recolzament
en oració
http://www.bonallavor.es/
bonallavordiaconia@gmail.com

Tots el diumenges a les 11h Culte
d’adoració , presencial i per YouTube
Convida als teus contactes.
Dimecres 30 a les 20h culte de
pregària per ZOOM cloenda de la
temporada
https://us02web.zoom.us/j/6257630557
Diumenge 27 a les 19h Trobada
cantaires Coral Al·leluia.
Final de curs.
LA PREGUNTA DE L’ED
MES DE JUNY
BUSQUEM: UN HOME
PISTA 4: Té dos llibres a la Bíblia
PISTA 3: Déu li va dir que li posaria les
paraules a la boca
PISTA 2: Al principi no volia fer el què Déu
li deia, es trobava massa jove i inexpert.
PISTA 1: El Senyor el va escollir des de
molt jove.

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

LECTURES BÍBLIQUES

servint amb
alegria!!

GRÀCIES

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

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930

CRIDES AL VOLUNTARIAT
Dedicar part del teu temps
al servei dels altres, forma
part de nostre compromís.
Posa’t en contacte amb la
responsable de Bona Llavor Diaconia i
comenta on et sembla que pots servir.
El setembre ja és aquí. Siguem llum a la
nostra ciutat.

ESTIU 2021
Iniciem el període d’estiu i
sempre trobem edificant
compartir amb els nostres
germans i germanes les experiències
d’aquest període construint un recull de
fotos d’aquest temps. Enguany us
demanaria que ens féssiu arribar fotos
amb un petita frase d'agraïment a Déu
desprès d’aquests mesos complicats de
pandèmia. I si visiteu alguna comunitat
saludeu-vos de part de la Primera i
envieu-nos una foto. MOLT BON ESTIU!

Ara que s’apropa l’estiu i possiblement marxarem de vacances us
proposem reflexionar sobre el goig d’estar a la casa del Senyor.
Dll: Sl 23,5-6; Dm: Sl 27,4 ;Dc: Sl 92,13-15; Dj: Sl118,24-29 ;
Dv: Sl 116,18-19 ; Ds: Sl 122,1-4;

