Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la Pilar A, l’ Andreu E M,
Julia C., M Lluisa, Lidia G
 Per les persones més grans.
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells que s’han distanciat del

Senyor. (fills, nets, familiars, amics..)

 Pels ministeris i serveis a la comunitat: Bona Llavor, Escola Dominical, Coral, Equip

dels cultes, Mosaic, Evangelització, pel grup d’adolescents i joves, per
Mamaventura; 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 en tots aquest ministeris.
 Per la comunitat, agraïts per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies.
Preguem pels germans d'Ucraïna. 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 els seus responsables
 Per RIE, que el Senyor ajudi a estudiar i superar els exàmens als nois i noies i que els Senyor
segueixi ajudant a l’entitat per continuar millorant el serveis per els menors i les famílies.
 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.

HORARI de cultes

15 minuts abans del culte/ Secretaria

Senyores
Dijous a les 18,15

Corals
Al·leluia: a les 19,45
L’Estel:
15-5-22/22-5-22
Diaca de torn: Manel P// Paco A
Torn de porta: Benjamí // Rubén

Número 1835

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

15-5-2022

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:671517065
Pastor: Nelson Araujo 696317485

ANIVERSARIS
20 Gabriel L

Mentre tinguem oportunitat , procurem fer el bé a tothom,
però sobretot als qui formen la família dels creients.
Gàlates 6,10
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

JESUS, AL COSTAT DELS QUI NO ESTAN EN EL SEU MILLOR MOMENT
Reflexió: Nelson Araujo
Avui compartiré amb vosaltres unes idees, unes reflexions al voltant d'una frase del darrer
capítol de l'Evangeli de Joan que ens regala un bonic passatge de la resurrecció de Jesús, al
voltant d’una aparició de Jesús ressuscitat. Només llegiré la primera frase del primer verset del
capítol 21 i sobre aquesta frase m'agradaria compartir amb vosaltres unes idees que espero
que siguin de consol i d'ànim per avui. Diu: “després d'això Jesús es va manifestar una altra
vegada als seus deixebles al costat del mar de Tiberíades”. Jesús es va manifestar una altra
vegada, ¿perquè diu això el capítol 21 de l'Evangeli de Joan? Ho diu perquè aquesta va ser la
tercera aparició de Jesús ressuscitat en aquest Evangeli i quan veiem aquesta tercera aparició
del Jesús ressuscitat, ens preguntem: quines van ser les altres dues?
Pensar i reflexionar sobre aquestes tres aparicions de Jesús pot ser de molt ànim i de molta
benedicció per a nosaltres els creients. Tant el capítol 20 com al 21 narren les aparicions de
Jesús. En el 20, Jesús s'apareix a Maria Magdalena que és una dona que està trista. Aquesta
dada és molt important: en Joan 20:11-18 Jesús s’apareix una dona trista. Al mateix capítol 20
al final, Jesús s'apareix a uns deixebles que estan espantats. Joan 20:19-29 també aquesta
dada és molt important: Jesús s'apareix a uns deixebles espantats i la tercera aparició de Jesús
és en el capítol 21 versets de l'1 al 14 que hem vist abans, Jesús s'apareix a set deixebles
desanimats. També la dada és important, set deixebles desanimats. La pregunta que ens
podem fer és ¿què tenen en comú aquestes aparicions?: Totes elles es fan a gent que no està en
el seu millor moment.

Els éssers humans en general i els cristians en particular cometem l'error de pensar que Déu
només es farà real a les vides de persones perfectes, a les vides de gent que no falla, a les vides
de persones que porten una actitud irreprotxable, sense dubtes, sense pors i sense fracassos,
però aquest text ens demostra que el ressuscitat es fa real en les vides de persones tristes, que
dubten i de persones desanimades. Molts de nosaltres estem tristos com Maria Magdalena, o
estem travessant moments de pànic davant la incertesa del futur, com els deixebles a l'estança
alta tancats per por als jueus, molts estem realment desanimats i cansats després de deixar-nos
la pell durant la pandèmia, però la bona notícia de l'Evangeli és que el ressuscitat es manifesta
en les vides i en les experiències vitals de gent que no està en el seu millor moment, així que si
tu no estàs en el teu millor moment tinc una bona noticia per a tu: Jesús està al teu costat i
encara que estiguem desanimats, tristos i encara que tinguem dubtes, saber que Déu és al
nostre costat, saber que el ressuscitat està amb nosaltres ens dona alè i ens ajuda a tenir les
coses clares i a deixar de banda la tristesa. El fet d’estar-ho passant malament per circumstàncies externes a nosaltres o perquè no estem en el millor dels nostres moments ve dins del
paquet de l'experiència vital i no ens hem de sentir malament perquè estiguem passant una
època complicada de les nostres vides. Ara, allò que ens dona forces i allò que ens ajuda a tenir
una actitud positiva és saber que Jesús està amb nosaltres i més encara, saber que enmig dels
moments de feblesa i dificultat és quan la presència del ressuscitat es fa més real, es fa més
patent i més palpable a les nostres vides. Si estem tristos com la Magdalena, dubtosos com els
deixebles a l'estança alta o desanimats com els set deixebles, pensem que Jesús és sempre al
nostre costat i ens ajuda a posar en ordre les nostres emocions i a reanimar-nos per poder
agafar una altra vegada la vocació que Ell ens ha donat. Que el Senyor ens beneeixi a seguir
amb aquesta fe inquebrantable que tenim en el Jesús ressuscitat. Amén.

http://www.bonallavor.es/

GRÀCIES

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
“La Pregària als Salms”
Mosaic: 2n i 4t Diumenge a les 11,30h
presencial
Convida els teus contactes
20-5, 3-6 i 17-6 Rebost de 10h a 12h

Propera distribució 20-5-22

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

Dedicar part del teu temps al
servei dels altres, forma part
de nostre compromís. Contacte amb l'Àngela o amb
l’Anna P, pel rebost. per
ESCOLA DOMINICAL
mamáventura amb el l’Eli R,
Diumenge 22 Els talents Mt 25,14-30 amb pel Casal d’estiu amb en Nelson. Siguem llum a la nostra
Jordi Vera
ciutat i al nostre barri
Mes Març:
Busquem un noi i el seu criat
Pista 1. Era fill d’un líder que no era fidel a Déu i
amic d’un de molt fidel. Ell també era molt fidel. Formació 28-5-22 a les 10h 2l’escola
dels diumenges”a càrrec de Febe Jordà
Pista 2. Ell i el seu criat s’enfrontaren tot
Incripcions:
sols als Filisteus
https://forms.gle/YZyKbXmPTVh9Uf8g6

OFRENA

L’ús de la mascareta no és obligatori en actes
religiosos, però és recomana un ús
responsable en espais tancats. Distància física
interpersonal de seguretat, 1,5m entre
persones no convivents. En cas de consum
d’aliments o begudes, s’ha de garantir
sempre la distancia d’1,5 m entre persones
no convivents. CONSELL EVANGÈLIC DE
La guerra continua i la situació de la po- CAT
blació és crítica. En el canal youtube de
la UNIÓN EVANGÈLICA BAPTISTA DE
ESPAÑA podeu seguir com es va fent la
distribució de l’ajut

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

LECTURES BÍBLIQUES

Jesús i les dones Dll: Lc 8:43-48 Dm: Lc 8: 1-3 Dc: Lc 1:26-33 Dj: Lc 1: 36-40
Dv: Joan 4: 5-15 Dss: Mateu 25:14-30 Paràbola dels talents

