Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per el Pere A, la Rosa , la Sebastiana, la
Pilar A, la Maruja, la Nuria M. l’ Andreu E M.
 Per les persones més grans.
Per cada una de les famílies de la nostra comunitat. Fes una llista i prega per elles. Per tots

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, agraïts per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies
que també estan vivint aquests nous temps. Preguem pels germans d’Ucraina.
Agraïm al Senyor que podem celebrar junts l'amor del Crist i les tecnologies i els tècnics que
ens mantenen connectats, però l'escalf dels germans i germanes no té preu.
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 les Llars d’avis Josefina Mata, i Betsan, l’Hospital Evangèlic i RIE i els seus
responsables
Per les persones que pateixen, opressió, violència, discriminació i efectes climàtics,
per Ucraïna. 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.

HORARI de cultes

15 minuts abans del culte/ Secretaria

Senyores
Dijous a les 18,15

Corals
Al·leluia: a les 19,45
L’Estel:
13-3-22//20-3-22
Diaca de torn: Manel P// Paco A
Torn de porta: Benjamí // Rubén

Número 1827

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 zoom

Caldera-Grup de pregària

13-3-2022

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;
Manel P: 615315239
Carles R:
Pastor: Nelson Araujo 696317485

ANIVERSARIS
14 Lidia G
19 Gerard L

Serà com un arbre que arrela vora l’aigua: dóna fruit
quan n’és el temps i mai no es marceix el seu fullatge;
duu a bon terme tot el que emprèn.
Salm 1: 3

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

Florèixer

Nelson Araujo

El veí de casa nostra ja no ve. És la seva segona residència però abans de la pandèmia
tant ell com la seva dona venien cada cap de setmana. Hi acudien divendres i se n'anaven
diumenge o fins i tot de vegades dilluns al matí, però des de fa un temps ja no vénen, de
manera que casa seva, plena d'arbres ornamentals i fruiters, es veu cada vegada més buida.
El més curiós és que un d'aquells arbres fruiters que els veïns tenen plantats és un ametller que
ha passat tot l'hivern trobant a faltar la presència dels propietaris de la casa, però aquestes
últimes setmanes l'ametller ha florit. Quan jo arribo a casa el primer que veig és aquest
ametller florit que m'inspira, que em dóna una visió bonica i que també provoca dins meu un
pensament d'esperança. De fet, tant me fa que hagi tingut un dia dolent, els problemes amb
els que m'hagi hagut d'enfrontar, les baralles i tensions que hagi hagut de gestionar. Aquest
arbre em rep amb les branques curulles de flors i em demostra que per llarg i rigorós que
sigui l'hivern sempre arribarà el moment de florir.
Hi trobo un fantàstic paral·lelisme entre aquest ametller i el contingut del salm 1 que
m'agradaria compartir amb vosaltres: “Feliç l'home que no es deixa portar pel consell dels

dolents, ni s'atura en el camí dels pecadors, ni s'asseu a la cadira dels burletes sinó que es
complau en la llei del Senyor i la medita de dia i de nit -i aquí és on ve la referència al que
em fa recordar l'ametller de casa del meu veí- serà com a arbre arrelat entre recs d'aigua que
dóna el seu fruit quan n’és el temps i el seu fullatge mai no s’en musteeix; tot allò que emprengui anirà per bé, no pas als dolents, seran com la palla que el vent dispersa, per tant els
dolents no podran reeixir en el judici ni els pecadors en la congregació dels justos perquè el
Senyor vetlla el camí dels justos però el dels impius duu a la perdició”. Agraeixo Déu per
aquest ametller. Diu l'escriptura que la natura comunica la veu de Déu, com per exemple al
salm 29. No sé si vosaltres també teniu la sensació que Déu ens parla a través de la natura.
Moltes vegades quan contemplem el mar, quan observem la calma de la muntanya o com pot
ser d'evocadora una posta de sol, estem convençuts i no ens queda dubte que aquestes són
vies que Déu utilitza per parlar-nos. Tal com he dit més amunt aquest ametller concret a mi
em parla d'esperança, em parla de futur em parla de bellesa i també em parla de propòsit.
Parlo d'esperança perquè podem estar segurs que aquest hivern que estem vivint amb
malalties i guerres arribarà al final. Em parla de futur perquè confiem que el Senyor ens
ajudarà a sortir d'aquests moments tristos perquè davant del Senyor som més bonics que un
ametller florit i també em parla de propòsit perquè cadascuna d'aquestes flors és un fruit en
potència. Les flors ens parlen de fruit, provisió, vida, aliment i alegria. Confiem que el mateix
Déu que omple de flors l'ametller del meu veí també ens farà florir a cadascú de nosaltres
quan acabin els moments d'hivern que podem estar travessant.
M'agradaria animar-te que no t'angoixis, que no perdis l'esperança, que no et desanimis i
com diu el salmista esperar per donar el seu fruit al seu temps. Sé que de vegades és difícil i
complicat no desanimar-se i més quan aixequem la vista i al horitzó només sembla haver-hi
males notícies, però m'agradaria enviar-vos, deixar-vos la foto d'un ametller en flor.
M'agradaria pensar que si has tingut un mal dia i arribes a casa, almenys que puguis veure
aquesta foto d'aquest ametller i que t'ajudi a recordar que el Senyor està en el control de tot i
que malgrat el llarg hivern tu i jo florirem.

http://www.bonallavor.es/

GRÀCIES
Propera distribució 18-3-22

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 entender el A T”
Mosaic: 2n i 4t Diumenge a les 11,30h per
Zoom
Convida als teus contactes.
18-3 i 8-4; 22-4 Rebost
25-3 Jornada de coordinació ministeris a
les 20h presencial.

ESCOLA DOMINICAL
Diumenge 20-3 Un amic demana pa amb
Eli Roca
Mes de març busquem una planta
Pista 2 Les va donar a la seva mare
Pista 1. Un noi la va trobar quan va anar
a la sega

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

LECTURES BÍBLIQUES

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
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
L’ajuda que s’està recollint per Ucraïna des de la Unió Baptista és
enviada a l Església Baptista de Rivne.
S’està creant un llistat de cases d’acollida.
Per formar part cal enviar les dades al telèfon 655 540 589. Cases de germans de
l’església amb aval pastoral. S’hauran de
fer tots els tràmits que oficials.

El Senyor ens protegeix
Dll: Salm 3:3-4 Dm: Dt 33:29 Dc: Salm 7:10-18
Dj: Salm 33: 20-22 Dv: Salm 140:5
Dss: Lc 11:5-13 Un amic demana pa.

