Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per el Pere A, la Rosa , la Feli. el Carles 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 la situació 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 el
retorn i per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies que també estan
vivint aquests nous temps. 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 se’ns
presenten com comunitat.
Per la Llar d’avis Josefina Mata i Betsan, l’Hospital Evangèlic i RIE.
Per les persones que pateixen opressió, violència, discriminació i efectes climàtics.
Que puguem ser llum, font d’esperança i la seva veu.
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.

HORARI de cultes

Diumenge: Escola dominical 11 h
Culte d’ adoració 18h
Dijous: Culte de pregària a les 20h presencial

Caldera-Grup de pregària
15 minuts abans del culte/ Secretaria

Senyores
Dijous a les 18,15

Corals
Al·leluia: a les 19,45
L’Estel:
28 de Novembre/5 de desembre
Diaca de torn: Eva LL// Manel P
Torn de porta: Benjamí G// Rubén R

28-11-2021
Número 1812

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
Cada 2 divendres al matí

Diaques
2n dimarts de cada mes a les 9 al
zoom
Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Manel P: 615315239
Pastor: Nelson Araujo 696317485

ANIVERSARIS
29 Eva T / 2 Xavi N Benjamí G
4 Marius LL

Entreu als seus portals enaltint-lo, canteu lloances als
seus atris, enaltiu-lo i beneïu el seu nom.
Salm 100: 4
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

SAMUEL VILA, UNA FE CONTRA
UN IMPERI (I)

David Muniesa Audivert

Tractar d’explicar el protestantisme estatal contemporani sense esmentar el
nom de Samuel Vila i Ventura, seria tant com voler explicar la Reforma sense
Luter, un bosc sense arbres o un mar sense aigua.
La raça humana produeix de tant en tant partint de les gruixudes branques de
la monotonia de les masses, brots de caràcter veritablement singular: homes i
dones que deixen empremta en la història, éssers que abraçant-se amb totes
les seves forces a un noble ideal, lluiten per ell fins al final, sense que res ni
ningú sigui capaç d'aturar-los. Afronten en el seu propòsit, sens dubte, tots els
desenganys que la copa amarga de la incomprensió i la ingratitud humanes
aboquen gairebé sempre sense pietat sobre tots aquells que no conformant-se
amb la vulgaritat i l'anonimat es llancen amb totes les seves forces a la realització de l'empresa que s'han proposat tot i sabent que per aconseguir-ho segurament cometran moltes errades i tindran encerts, encara que la manca d'errades és senyal indubtable de la manca d'encerts.
Moltes vegades els que s'emparen en el perfeccionisme com a justificant de la
seva inactivitat i la seva falta d'acció se senten molestos per l'ímpetu aclaparador dels que se surten de to, tal com diu Sant Agustí “quan un Cristià ha entès
la seva missió i la comença a viure, menyspreant el món, enfrontant-se a l'adversari i sent fervent en bones obres, en la mateixa novetat de les seves obres
pateix censura per part d'altres que no estan disposats a acceptar el compromís
de la vida cristiana en totes les seves conseqüències, però si persevera i els
venç patint-los no deixant-se arrossegar en el seu propòsit i no deixant de fer
bones obres, aleshores aquests mateixos es desdiuen i comencen a dir-li: <Ès
un Sant> ”.
Conec a Samuel Vila des de sempre. El seu nom va ser-me tan familiar en els
meus anys infantils, que vaig aprendre de la seva vida i de l’evangeli com un
conjunt, tot junt. El seu nom m’era tan familiar que quan la meva mare ens va
llegir la carta que anunciava la seva visita per mi va ser com si un d’aquells
personatges fantàstics de la meva primera infantesa, tot sortint de les pàgines
d’un llibre, es transformés en un ésser real.
(continuarà)

CRIDES AL VOLUNTARIAT
Dedicar part del teu temps al servei dels altres, forma part de
nostre compromís. Com tens els dijous a la tarda? Pots ajudar-nos al Suport? Contacte amb l'Àngela o amb la M Antònia Siguem llum a la nostra ciutat.

http://www.bonallavor.es/
bonallavordiaconia@gmail.com

GRÀCIES
Propera distribució 3-12-21

Dijous 2:

RECOLLIDA DE JOGUINES

Trobada de pregària a les 20h per zoom
Diumenge 5 a les 11h Culte d’adoració

El proper 17 de desembre ens
agradaria poder oferir llibres i joguines
de segona mà amb bon estat als
usuaris del Rebost. Esperem la vostra
col·laboració

presencial i
28-11;12-12 Mosaic 11,30
3-12;17-12 Rebost

Convida als teus contactes.
11-12 Concert Coral a Rubí

OFRENA
Responsabilitat, compromís,
privilegi, adoració... Les teves
aportacions són necessàries
pel manteniment de la
comunitat.
ES 84 0081 0384 2400 0119 7930

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

EL NEN DE NADAL

Les capses del Nen
de Nadal varen ser
lliurades
aquest
dijous
al
punt
de
ESCOLA DOMINICAL
recollida
de
Resposta Novembre: Simeó, Levi i Dina (Gn
l'Església
de
la
34:1-26)
Resurrecció
CONCURS DEESEMBRE
CALENDARI
Busquem un home
Pista 1. Era rei d’una regió i estava enfadat amb El proper dia 5 de desembre
celebrarem el Culte a les 11h. No hi
dos pobles.
haurà escola dominical, ni assaig de la
coral
LECTURES BÍBLIQUES

Preparació del ministeri de Jesús
Dll: Lluc 1:5-7
Dm: Lluc 1:8-17
Dj: Lluc 1: 57-66
Dv: Lluc 1:67-75

Dc: Lluc 1:18-25
Dss: Lluc 1: 76-80

