Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per el Pere A, la Rosa , la
Sebastiana, la Pilar A i tots els germans i germanes que estant passant elCovid-19
 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 i la responsabilitat de les persones.
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. Pels concerts de La Coral.
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 podem celebrar junts l'amor del
Crist i les tecnologies i els tècnics que ens mantenen connectats.
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 i les possibilitats que ens dona per compartir l’amor Déu.

HORARI de cultes

15 minuts abans del culte/ Secretaria

Senyores
Dijous a les 18,15

Corals
Al·leluia: a les 19,45
L’Estel:
9 de gener/ 16 de gener
Diaca de torn: Manel P// Paco A
Torn de porta: Benjamí // Rubén

Número 1818

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

Caldera-Grup de pregària

9-1-2022

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

Sigueu ferms i decidits, no tingueu por, no us acovardiu davant d'ells! El Senyor, el teu Déu, anirà amb
tu, no et deixarà ni t'abandonarà. Deuteronomi 31:6
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

DÉU VA TRIAR-ME MALGRAT JO

Nelson Araujo

Un dels personatges que més em crida l'atenció de l'Antic Testament és el profeta
Jonàs sobretot perquè Déu treballa a través seu malgrat que ell no volia portar el
seu missatge. Això fa replantejar-nos la idea que l'èxit sigui gràcies a nosaltres o a
la nostra habilitat, o a una capacitat personal de cadascú. Avui no parlaré de
Jonàs, però si d’un altre dels meus personatges favorits i que té molts paral·lelismes
amb Jonàs, que és el rei David. Crec que David té una experiència semblant a
Jonàs. El salm 89: 1-4; 26 i 28 diu “Senyor, cantaré tota la vida els teus favors,

d'una generació a l'altra anunciaré la teva fidelitat. N'estic cert, el teu favor és
indestructible, mantens la fidelitat en el cel. He fet aliança amb el meu elegit, jurant
a David, el meu servent. T'he creat per sempre una dinastia, mantindré per tots els
segles el teu tron.” Aquí el salm fa un petit silenci per meditar i segueix “Ell
m’invocarà: Ets el meu pare, el meu Déu i la roca que em salva. Mantindré per
sempre el meu amor, la meva aliança amb ell serà perpètua." El salmista afirma

que l’únic que pot fer en la seva experiència és expressar aquesta misericòrdia i
aquesta gratitud a través de les cançons, a través de la lloança, a través dels llavis
que adoren i donen les gràcies al Senyor perquè l’ha escollit com a fill i encara que
el salm ens parla de l'experiència de David, el contingut ens el podem aplicar
nosaltres, tots els que hem experimentat l'adopció de Déu, tots els que sabem que
sense merèixer-ho Déu ens va voler transformar per la seva gràcia, El fet que David
sigui el paradigma d'algú a qui Déu tria és molt important, per això dic que David
és un dels meus personatges favorits de l'Antic Testament, també és anomenat amic
de Déu, una persona conforme al cor de Déu però tots sabem que la vida personal
del Rei David deixava molt que desitjar i és justament aquí on treballa de manera
poderosa la gràcia i la misericòrdia de Déu. Déu escull David i Déu l’adopta com a
fill i aquesta elecció i adopció no s'efectua en funció si David va ser bo o no, ni tan
sols si nosaltres som bons. Que ja us aviso: no ho som. L'elecció i l'adopció de Déu
es realitzen exclusivament com un acte de generositat infinita que sense mereixeuho ens fa receptors del favor diví. Germanes i germans, no oblidem això: el que fan
belles les paraules de David és que ell sap que no és mereixedor del favor de Déu
però tot i així Déu l’estima com un pare que estima el seu fill i que malgrat que el
fill s'equivoqui, que el fill caigui o que el fill no l'obeeixi, tot i així aquest pare el
segueix estimant i Déu fa això justament amb nosaltres: ens estima com a fills que
moltes vegades no ens comportem com hauriem de comportar-nos. Allò
extraordinari de l'exemple de David és que aquest és justament el missatge de
l'Evangeli de Jesús de Natzaret. Lluc 5:32 diu: “No he vingut a cridar justos sinó
pecadors al penediment”. Missatge: la seva vocació i la seva missió no era venir a
donar-los un copet a l'espatlla a tots aquells que s'havien portat bé i havien obeït a
les lleis, no. Havia vingut precisament a buscar aquells que pel camí s’havien
extraviat. Això és: els qui pel camí s'han perdut som nosaltres. En el pla personal
aquest text em consola m'inspira i m'enforteix perquè penso que Déu em va estimar
quan ni jo mateix m'estimava, Déu va veure bellesa en mi quan ningú no podia dir
res bonic. El meu Déu va sortir en la meva defensa quan el meu destí eren les

tenebres, el fred i l'oblit etern i aquest és el motiu pel qual comprenem perfectament
David quan diu cantaré per sempre els teus favors de generació en generació i
anunciaré la teva fidelitat. Així que germans i germanes fem-li una expressió de
gratitud al Senyor per haver-nos triat, per haver-nos estimat, adoptat i per haver-nos
perdonat quan en nosaltres no hi havia res atractiu, res que indiqués que mereixem
això. Donem-li gràcies a Déu contem i cantem quan bo va ser, és i serà perquè
germanes i germans Déu és bo i per sempre la seva misericòrdia.
http://www.bonallavor.es/

GRÀCIES

bonallavordiaconia@gmail.com

Propera distribució 21-1-22

ACTIVITATS PREVISTES

ESTEM AL TEU COSTAT

Tots els diumenges
11h Escola Dominical
18h Culte de lloança
Dijous Culte de pregària a les 20h per Zoom
Convida als teus contactes.
21-1 Rebost
Mentre puguem desenvolupar les reunions
i les mesures covid ho permetin seran de
manera presencial i per youtube. Podem
tenir variacions en qualsevol moment. Us
recomanem la màxima precaució.

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

MEMÒRIES /INFORMES
Responsables de ministeris comenceu a
elaborar les vostres valoracions i suggeriments que haureu de lliurar abans del 231-2022. L'assemblea està prevista pel

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

ESCOLA DOMINICAL

Diumenge 16 de gener a les 11h
Concurs Gener: Busquem una
muntanya
Dedicar part del teu temps al servei dels altres, Pista 1. Era al final de tot un
forma part de nostre compromís. Contacte amb peregrinatge
l'Àngela o amb l’Anna P. Siguem llum a la nostra ciutat. De moment el suport queda ajornat

5-2-2022

LECTURES BÍBLIQUES
Déu em va triar
Dll: Jon 2:3-4 Dm: Jon 2:5-7 Dc: Jon 2: 8-10
Dj: Salm 89: 1-4 Dv: Salm 89:25-28 Dss: Salm 89: 29-30

