Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per el Pere A, la Rosa , la Dadci , la
Sebastiana, la Pilar A, la Maruja, la Nuria M. i tots els que de mica en mica es van recuperant.
 Per les persones més grans.
Per cada una de les famílies de la nostra comunitat. Fes una llista i prega per elles. Per tots

Bona Llavor

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

Cada 2 divendres al matí

Diaques

Caldera-Grup de pregària

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

15 minuts abans del culte/ Secretaria

Senyores
Dijous a les 18,15

Corals
Al·leluia: a les 19,45
L’Estel:
27-2-22//6-3-22
Diaca de torn: Manel P// Paco A
Torn de porta: Benjamí // Rubén

ANIVERSARIS
1 Elena R M
4 Eli R

Número 1825

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!
Rm 12,18

viviu en pau amb tothom

HORARI de cultes

27-2-2022

Si és posible, en tant que

aquells que s’han distanciat del Senyor. (fills, nets, familiars, amics..)
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. 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, (que està passant per uns moments delicats) i
Betsan, l’Hospital Evangèlic i RIE i els seus responsables
Per les persones que pateixen, opressió, violència, discriminació i efectes climàtics.
per la pau Que puguem ser llum, font d’esperança i la seva veu. Per la pau!!
Agrair el do de la vida i les possibilitats que ens dona per compartir l’amor Déu.
que ens ha donat el Senyor.

d e pe ng u i d e v o s al tre s ,
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

COMUNICAT

UEBC i APPBC

A vegades i aquesta n'és una d’elles, en veiem obligats a canviar el que
teníem previst publicar com reflexió.
Durant aquests últims dies s’ha precipitat tot i el que semblava que no
arribaria o trigaria ha arribat. Altre cop moltes persones pateixen les
conseqüències de la guerra, marxant de la seva terra o quedant-se, sigui
quina sigui, la decisió que hagin pres tindrà unes conseqüències difícilment
imaginables per la seva manera de viure i que els afectarà per sempre més
com persones.

La Unió d’Esglésies Evangèliques Baptistes de Catalunya i l’Associació de
Pastors i Pastores de Catalunya han fet públic un comunicat que volem
compartir amb vosaltres.
Treballem i preguem per la pau
Sabadell a 24 de febrer de 2022
Davant la situació de conflicte bèl·lic que s’ha produït aquesta matinada a
Ucraïna per part de Rússia, la UEBC (Unió d’esglésies baptistes de
Catalunya) i l’APPBC (Associació de pastors i pastores baptistes a
Catalunya) fem una crida a les nostres congregacions i a tothom que
vulgui sumar-se a romandre en la pregària per Ucraïna i perquè el
conflicte arribi a la fi.
Preguem per les autoritats i els poderosos de la terra, perquè el diàleg, el
sentit comú i la bona entesa siguin les eines que ajudin a construir ponts
cap a la pau i com creients demanem la intervenció de Déu per frenar
aquesta escalada bèl·lica.
Així mateix preguem pels nostres germans i germanes a Ucraïna, que els
Senyor els doni forces renovades per mitjà de l’Esperit Sant, perquè puguin
mantenir-se ferms en la fe de Jesucrist i ser de benedicció i testimoniatge
allí on es trobi cadascú.
Preguem, esperem i descansem en la sobirania del Senyor i en les seves
promeses.

Us he dit tot això perquè en mi trobeu pau.
En el món passareu tribulacions, però tingueu confiança: jo he vençut el
món. (Joan 16,33)

http://www.bonallavor.es/

GRÀCIES
Propera distribució 4-3-22

bonallavordiaconia@gmail.com

ACTIVITATS PREVISTES
Tots els diumenges Presencial i YouTube
11h Escola Dominical
18h Culte de lloança
Dijous Culte de pregària a les 20h per Zoom
“10 claves para enterder el A T”
Mosaic: 2n i 4t Diumenge a les 11,30h per
Zoom
Convida als teus contactes.
4-3-; 18-3 Rebost
7 al 13 de Març Setmana especial:
Esglésies pregant per esglésies

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

ESCOLA DOMINICAL
Diumenge 6-3 El bon samarità Lc 10,25-37
amb Benjamí G
Mes de Febrer
Busquem un home
Pista 4:. El personatge no en va voler
saber res i els va fer fora.
Pista 3. Li van exposar les seves raons,
majoritàriament religioses, contra els
seguidors de Jesús.
Pista 2. Els jueus li van portar un servent de
Jesús perquè els jutgés.

70a CONVENCIÓ
28 i 29-8-22 Hotel Auditorium
Madrid. Enguany serà oberta a
tothom per celebrar el centenari de la UEBE inscripcions
www.uebe.org

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.
Properament el nostre pastor iniciarà unes
sessions de discipulat que tindrà una durada
de 10 setmanes. No hi ha franges d’edat i en
principi es proposa fer-ho el dimecres a les
19 a través de la plataforma
Zoom. Interessats posar-vos en contacte amb
el pastor Nelson Araujo Tlf 696317485
Trobada IMPULS del grup de
joves i adolescents a l’EEB de
Lleida el dia 13 de març

LECTURES BÍBLIQUES
La pau
Dll Rm 14,17-19; Dm Mt 5,9;Dc Jm 3,18-19; Dj Mc 9,50;
Dv 2 Co 13,11; Dss 1Te 4,10-11

