Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per l’Amadeu, la Raquel R

i el Xavi N.
 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
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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!

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 Alemanya, Cuba i Sud-Àfrica.
 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.
Bona Llavor

Cultes

Diumenge: Escola dominical 11 h

Suport educatiu: aturada estival

Caldera-Grup de pregària
Senyores
Aturada estival

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:
25 juliol / 1 Agost
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R
Torn de porta: Segons disponibilitat

ANIVERSARIS

Ell guareix els cors desfets, els embena les ferides.
Té comptat el nombre dels estels, els crida cada un
pel seu nom
Salm 147: 3-4

31 Myriam R.

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

INSENSIBLES PER SATURACIÓ (I)

Jaume Triginé - Article a Lupaprotestante 18-7-2021

El verb saturar té a veure amb afegir una substància a un dissolvent fins el punt que

aquest no admeti major concentració d'ella. En el món de la química és paradigmàtic.
Si anem afegint sucre al cafè, arribarà un moment en què ja no es dissoldrà més.
S'haurà saturat.
Aquesta expressió és vàlida també en l'àmbit personal i social. Pot equiparar-se al
cansament per algun excés. Podem estar saturats de treball, de responsabilitat a l'haver d'atendre a algú amb una malaltia crònica o en situació de dependència, de la
dificultat de controlar els nostres propis sentiments disfuncionals causats per algun
trastorn psicològic com l'ansietat, la tristesa, la depressió, la preocupació desmesurada
...
Sovint, el cansament derivat de l'excés ens provoca insensibilitat i indiferència. Ens immunitza. Així, la major part dels reclams publicitaris que trobem a la bústia acaben a
la paperera. Moltes de les trucades i missatges que rebem a casa presentant-nos nous
productes o serveis no són contestats. Estar saturats de tanta publicitat ja no ens provoca l'impacte que els seus dissenyadors pretenien. També experimentem una forta saturació en el camp de la comunicació. Mai en la nostra història havíem disposat de tants
mitjans per relacionar-nos: premsa escrita, ràdio, televisió, Internet, xarxes socials ...
Comença a parlar-se de pandèmia informativa o infodèmia. Aquest excés, si no és

gestionat de manera intel·ligent, també acaba provocant cansament i saturació.

En termes generals, durant aquest últim any (coincidint amb la pandèmia provocada
pel Covid-19) ha augmentat el consum de la informació; si bé comencen a identificarse col·lectius que prefereixen posar límits a l'allau de notícies que diàriament ens bombardegen per temor que acabin afectant al nostre estat d'ànim. La nostra capacitat
d'atendre sense alteració tanta informació té limitacions neurològiques. Sobrepassat el
límit de la saturació, la nostra resposta té poca cosa de conscient o intencional.
Una evidència d'aquesta saturació informativa és el desinterès davant de situacions
que haurien de provocar-nos algun tipus de reacció. La indiferència instal·lada en nosaltres es manifesta en l'absència de sentiments, la passivitat, el descompromís. I si
encara queda algun mica de sensibilitat, sempre serà possible desconnectar-se de la
realitat canviant de canal o llançant a la paperera del mòbil o de l'ordinador aquell
missatge que remou alguna cosa del nostre interior.
Sortosament, persones i entitats responen constructivament a les moltes situacions esgarrifoses que sacsegen les nostres consciències: voluntaris atenent els refugiats que
arriben a les nostres costes, menjadors socials per a persones excloses de sistema,
suport a les víctimes de la violència de gènere, professionals de la sanitat treballant,
més enllà de les seves forces, en hospitals i residències geriàtriques per fer front als
estralls de la pandèmia ...

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

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

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

MOLT BON ESTIU

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

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 del nostre Compromís. Posa’t en
contacte amb la responsable de Bona Llavor
Diaconia i comenta on et embla que pots servir.
El setembre ja és aquí. Siguem llum a la notra
ciutat.

FORMACIÓ
SMA-2021 La setmana de música i adoració
enguany es trona a fer en format en línia els dies
24,25 i 26 d'agost, la inscripció és gratuïta i ho

pots fer a: sma.ueb.org
GLS Formació de lideratge fresca, práctica i
inspiradora. Dates 26 i 27 de novembre a
Terrassa.
Inscripcions: www-global-leaderships.es

NAIXEMENT
El día 23 va venir al món en Bruc, fill de la Maria
i el Didac. Agraïm al Senyor per aquest nou infant i que el Senyor acompanyi als pares i guardi
en el creixement del petit.

LECTURES BÍBLIQUES
Dll: Joan 14: 23-24; Dm: Joan 5: 24; Dc Joan 8: 31-32;
Dj: Joan 8: 51; Dv: Joan 12: 48; Dss: Joan 17: 14-19.

