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. Alemanya, Cuba , Sud-africa
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:
18 de juliol/ 25 de juliol
Diaca de torn: Myriam R//Francesc A
Torn de porta: Segons disponibilitat

Número 1799

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

18-7-21

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
23 ELISABETA P

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

Però el Senyor sí que és fidel, i ell us enfortirà i us
guardarà del Maligne.

2 Te 3,3

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

D ESPRÉS DE LA TEMPESTA

Nelson Araujo
Devicional 15-7-2021

Avui compartirem una reflexió basada en el final del Sermó de la Muntanya. Com sabeu,
es tracta d'un discurs de Jesús i d’una proposta per als seus deixebles i les persones que
desitgen seguir-lo. Jesús els proposa una forma de viure basada en la imitació a Ell, als
seus principis i als seus valors i és interessant perquè el Sermó revisa i revisita tots els
llocs comuns de l'Antic Testament. Tracta molts temes: que el creient ha de confiar en el
Senyor, que no ha venjar-se, que ha de practicar una pietat intimista, que no ha de
pretendre ser millor que els altres. Però quan acaba el sermó, Jesús compara
l'experiència dels deixebles i dels seguidors de Jesús amb dues cases: una edificada
damunt la sorra i una altra damunt la roca. Llegim en Mateu 7: 24-27 "Per això, tot
aquell qui escolta les meves paraules i les practica, s’assembla a un home assenyat que
va edificar la seva casa damunt la roca. Van venir les pluges i la torrentada, van bufar els
vents i envestiren contra aquella casa, però no va caure, perquè tenia els fonaments
sobre la roca. En canvi, tot aquell qui escolta les meves paraules i no les practica
s’assembla a un home forassenyat que va edificar la casa damunt la sorra. Van venir les
pluges i la torrentada, van bufar els vents i envestiren contra aquella casa, que s’esfondrà
i la seva ruïna fou total”. ¿què és el que vull subratllar del text al voltant de les dues
experiències? Jesús afirma que les experiències dels creients, de les persones que
l’escolten són com una casa construïda damunt la roca o una casa edificada sobre la
sorra i el que m'agradaria ressaltar són tres idees: la primera és que a totes dues cases
els succeeix el mateix: la pluja, el vent i la torrentada. Als oients de Jesús la idea d'una
tempesta s’identifica amb els problemes i dificultats de la vida, quan sents que el món
s’ensorra: malalties, ruptures, pèrdua de la feina, desnonaments ... mil moments en què
sents que tot s'esfondra. Si us fixeu, a les dues persones, tant la que havia construït sobre
la roca com la que ho va fer sobre la sorra els passa el mateix: què vol dir? que no
perquè siguem creients ens estalviarem les dificultats de la vida. També passarem
tempestes, l'única diferència i aquesta és el la segona idea que us vull dir: que l'única
diferència és que aquells que inverteixen en el Senyor: que l'escolten i posen en pràctica
els seus ensenyaments es mantenen dempeus i els que no inverteixen en el Senyor,
experimenten grans ruïnes, la seva casa s'esfondra. Aquestes idees són molt importants:
primer vindran dificultats, vindran problemes, vindran tempestes a la nostra vida. Si no
n’estàs travessant una ara, descansa, però el més segur és que en algun moment te’n
sobrevingui alguna, és una realitat de l'experiència humana i en segon lloc per
sobreviure per mantenir-te dret el millor és invertir en el Senyor és a dir: escoltar la
paraula i posar-la en pràctica i en tercer lloc m'agradaria reflexionar al voltant d’aquesta
última idea: enmig de la tempesta, quan cau el xàfec fort, aquest és el pitjor moment per
arreglar les coses que es trenquen. El que cal fer és intentar sobreviure com es pugui i
esperar que passi el temporal i després posar-nos a reconstruir. Mols de nosaltres, enmig
de les dificultats i les crisis ens posem a reconstruir les coses, però el pitjor moment per
intentar tapar el forat i arreglar les coses és quan estàs amb l’aigua al coll. Cal esperar
que que passi el moment crític, que passi la tempesta i després sí: agafar les peces
trencades, agafar tot el que s'ha esberlat i posar-se a construir. La bona notícia és que
sempre el Senyor ens dóna l'oportunitat de reconstruir les coses. Tenim la seva invitació
per apropar-nos a Ell, d'invertir en Ell, escoltar-lo, posar-ho en pràctica i reconstruir les
nostres vides. M'agradaria deixar-vos sobretot amb aquestes tres idees: les tempestes són
les experiències més habituals en la vida de tothom; en segon lloc, aquells que es

mantenen dempeus són els que inverteixen en el Senyor, i en tercer lloc: el pitjor moment per
posar-te a reconstruir és enmig de la tempesta. Espera que escampi el temporal i llavors sí:
posa't a reconstruir i prepara’t per a la següent tempesta de la nostra vida, amb l'ajuda de el
Senyor i la seva Paraula. Que el Senyor ens beneeixi, germans.

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

GRÀCIES
servint amb alegria!!

bonallavordiaconia@gmail.com

OFRENA

Tots el diumenges a les 11h Culte d’adoració
, presencial i per YouTube
Convida als teus contactes.
23-7 Rebost
24-26 del 9 Convenció UMME a Torrent
22-24 del 10 69a Convenció UEBE semi presencial
26 i 27 del 11 GLS Terrassa

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

FORMACIÓ

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.

SMA-2021 La setmana de la música i
adoració enguany es torna a fer en format en
líni els dies 24,25 i26 d’agost, la inscripció és
gratuïta i ho pots fer a sma.ueb.org.
GLS – Formació de lideratge fresca, pràctica i
inspiradora.
Dates 26 i 27 de novembre Terrassa
Inscripcions: www.global-leaderships.es

REVISTA UNIDOS

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930

CRIDES AL VOLUNTARIAT

ESTIU 2021

Iniciem el període d’estiu i
sempre trobem edificant
compartir amb els nostres
germans i germanes les experiències
ESTEM AL TEU COSTAT
d’aquest període construint un recull de
Estàs sol o sola, ets una persona gran, estàs fotos d’aquest temps. Enguany us
malalta. Et sents vulnerable, necessites ajut o demanaria que ens féssiu arribar fotos
necessites parlar. No ho dubtis, posa’t en amb un petita frase d'agraïment a Déu
desprès d’aquests mesos complicats de
contacte amb nosaltres.
pandèmia. I si visiteu alguna comunitat
650794353/ 93 710 3540
saludeu-vos de part de la Primera i envieuLECTURES BÍBLIQUES
nos una foto. MOLT BON ESTIU!
Els números a la Bíblia
Dll: Rm 3,30 Déu és un ; Dm: Gn 2,25 Home i dona; Dc: Mt 28,19
Pare, Fill i Esperit Sant ; Dj:Dn 1,17-20 Daniel i els 3 amics; Dv: Mt
25,1-4 Les noies assenyades ; Ds:Ex 23,10-12 Els dies de treball ;

La podeu trobar a: https://uebe.org/unidos/#actual

