Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per el Pere A, la Rosa , la
Sebastiana, la Pilar A, l’Ana 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. Agrair al
Senyor els 3 anys del ministeri del Nelson i la seva familia a la nostra 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

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:
30 de gener//6 de febrer
Diaca de torn: Manel P// Paco A
Torn de porta: Benjamí // Rubén

30-1-2022
Número 1821

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
30 Anna M. 2 Sebastiana H.
3 Elisabet B i Maria C 4 Elisabet P.

No tinguis por, que jo sóc amb tu. No et neguitegis, que
jo sóc el teu Déu. Jo et dono força i t’ajudo, et sostinc
amb la meva dreta bondadosa.
Isaïes 41:10
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

DÉU NOMÉS TÉ CURA DELS QUE CREUEN EN ELL ?

Isabel Pavón

Ahir va ploure moltíssim, però avui no. El matí és agradable. El sol treu el cap per l'horitzó. Els ocellets comencen a despertar-se als seus nius i el murmuri de la ciutat, a poc a
poc, es fa palès. Una mare camina amb el seu fill cap a l'escola. Té pressa i li molesta
haver d'esquivar els tolls que encara romanen a la vorera. No es pot permetre perdre el
temps. Tot i així s'adona que, una mica més endavant, un ganàpia empeny contra un
dels bassals a un altre més petit que plora. Sense deixar anar el seu fill, escridassa al
culpable perquè deixi de molestar-lo. No se’n recorda de la pressa que té i no es mou
del seu costat fins que l'agressor se'n va, deixant-lo en pau. A continuació, demana al
petit que camini al costat d'ells fins a arribar a l'escola.

La mare té cura del fill. Sap que a ell no li passarà res si va al seu costat. Però això no
impedeix que un altre nen, amb pare i mare diferents, sigui atès d’acord a la seva necessitat.
L'ésser humà es compadeix de criatures que no són de la seva família. Fets com som -a
imatge del Creador-, guardem semblances divines que hem heretat. Entre elles hi ha la
compassió. Per això afirmo; com no es compadirà el Senyor dels qui no creuen en ell si
han estat creats per ell? No s'apiada de tota criatura? No ens té amor infinit? Si fos interessat deixaria de ser il·limitat. Malgrat tot, no fa distinció entre persones. Es dol amb
tot el mal que li pot passar a l'ésser humà i s'alegra amb tot el que li passa de bo. Com
a la paràbola del ramat de les cent ovelles, el Bon Pastor deixa les noranta-nou, s'oblida
de les presses, el cansament i se’n va a la recerca de la que falta amb l'únic afany d'ajudar-la, estar al seu costat i acompanyar-la en el seu camí.

http://www.bonallavor.es/

GRÀCIES

ACTIVITATS PREVISTES
Tots els diumenges
11h Escola Dominical
18h Culte de lloança
Dijous Culte de pregària a les 20h per Zoom
Mosaic: 2n i 4t Diumenge a les 11,30h per
Zoom
4 i 18 de febrer Rebost
5-2 Reunió d’Esglèsia 18H
Convida als teus contactes.

FORMACIÓ
Curs Oficial formació de
monitors temps de lleure

Hi haurà qui es molesti amb el convenciment que estic expressant, però a mi no em
causa cap malestar veure que el compassiu amor de Déu vessa per sobre la Terra sencera. Amara del seu afecte a tot ésser vivent provocant-li bellesa i acceptant les seves
temences.

www. eell.org
Curs d’iniciació al voluntariat Consell
evangèlic, per més informació
https://t.co/C5Dd7LVI00 https://t.co/AF

El missatge de salvació ens pot fer equivocar si ens fa pensar que Déu ens pertany tot
sencer. Ens jutgem amb massa benevolència, tanta que no deixem res per als altres.

ESCOLA DOMINICAL

No rebutgem els qui no creuen exactament com nosaltres. Si la gràcia del Senyor s’ha
vessat sobre nosaltres amb tanta generositat, com no serà possible que es vessi en els
altres? On amaguem la nostra? No ens atrevim a apostar per les altres branques de
l'arbre del qual brota tota la humanitat, sense tenir en compte la sàvia comuna repartida pel tronc-Déu, que reuneix i embelleix tot allò creat?
Deixem de pensar que el Senyor és nostre i només nostre, que només s'atreveix a habitar en el nostre diminut ésser. Poca traça és la dels que així ho creuen. Trista convicció
que provoca picabaralles i allunyaments. Tan trist i pobre com no conèixer una mica ni
tan sols de la grandesa del Creador.

Diumenge 6 de febrer a les 11h “Història de
dos fils” amb Carles Raurell (Mateu 21:28-32)
Mes de Gener: Busquem una muntanya
Pista 4. Des d’allà va veure la terra
promesa i va morir
Pista 3. Era una mena de càstig per
haver desobeït Déu en una ocasió.
Pista 2. Afectava a un gran líder d’Israel,
molt fidel.
Pista 1. Era al final de tot un pelegrinatge

LECTURES BÍBLIQUES
lupaprotestante.com
11-12-2021

Propera distribució 6-2-22

bonallavordiaconia@gmail.com

En Jesús temo, el perdó
Dll: Fets 10:43 Dm: Fets 13-38 Dc: Rom 3:25
Dj: Efes 1:7 Dv: Col 1:4 Dss: Mt 21: 28-32

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

MEMÒRIES
Responsables de ministeris
heu lliurat les vostres valoracions i suggeriments per l’assemblea del
5-2-22 , la Myrriam les espera .

Dedicar part del teu temps
al servei dels altres, forma
part de nostre compromís.
Contacte amb l'Àngela o amb l’Anna P.
Siguem llum a la nostra ciutat. De moment
el suport queda ajornat

