Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la Pilar A, la Sebastiana H,
l’ Andreu E M, Julia C., M Lluisa, Amadeu 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 i que durant l’estiu el Senyor els hi renovi les forces
 Per les dues setmanes de Casal d’estiu.
 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 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 d'estiu

15 minuts abans del culte/ Secretaria

Senyores
Aturada estival

Corals
Al·leluia: aturada estival
L’Estel:
26-6-22/ 3-7-22
Diaca de torn: Manel P// Paco A
Torn de porta: Benjamí // Rubén

Número 1841

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: Culte d’ adoració 18h
Dijous: Culte de pregària a les 20h zoom

Caldera-Grup de pregària

26-6-2022

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
30 - 6 Raquel R
1 Co 10,24
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

CAL DEIXAR-NOS AJUDAR

Nelson Araujo

Avui m'agradaria compartir amb vosaltres una reflexió al voltant d'un sol verset de la
Bíblia que es troba a l'Evangeli de Marc 15:21, però abans vull fer-vos una pregunta:
Segurament que com a éssers humans i com a persones que vivim en el món, en
alguna ocasió ens hem sentit esgotats, desanimats, sense poder continuar i en aquell
moment d'esgotament, de desànim, que n’és d'important que hi hagi algú a prop
nostre que ens agafi de la mà, que ens ajudi a seguir endavant, que sigui un punt de
referència. Els humans necessitem sempre persones que ens ajudin i crec que un dels
problemes més grans que podem trobar-nos és quan no som honestos i transparents
en el sentit de deixar-nos ajudar, de deixar que la gent ens doni suport, de rebre
aquesta ajuda i aquesta mà amiga. El text que vull meditar ens parla de Jesús en el
moment de més feblesa de la seva vida. Acabaven de torturar-lo i feia camí a la
crucifixió. La imatge que ens transmet Jesús en aquell moment és d'un dolor terrible i
d'un estat tan lamentable ja que ni tan sols pot caminar a causa dels dolors que li han
infligit. Allà, en aquest trajecte, en aquest Via Crucis que ens ha quedat a la memòria
col·lectiva com un moment de patiment, un moment complicat, un moment de dolor,
es troba amb un home anomenat Simó de Cirene i diu així el text: “Van obligar a un que

passava, Simó de Cirene, pare d'Alexandre i d’en Rufus, que venia del camp, que li portés la creu”.
Jesús, que en aquell moment duia la creu per ser crucificat i per pagar pels pecats de
tota la humanitat, no va poder ni tan sols portar-la tot el trajecte i va necessitar una
persona de Cirene, un home, un punt de suport que l'ajudés en un tros d'aquest Via
Crucis. Jesús -que és Déu-, Jesús que és el creador del món, Jesús del poder del qual i
majestat no en dubtem pas, aquest Jesús que ho havia creat tot, mar, muntanya, rius,
llacs, núvols, tot el que ens puguem imaginar, en un moment determinat va necessitar
que una persona que venia del camp de treballar l'ajudés carregant, durant un instant,
la creu, de la mateixa manera nosaltres també necessitem persones, amics, germans,
proïsme que ens ajudin en moments complicats, de feblesa o de crisi, encara que
moltes vegades pensem que som autosuficients, que no necessitem ajuda i que podem
amb tot el que se’ns posa pel davant. Per a la història de l'Església, Simó de Cirene
s’ha perpetuat com la imatge d'aquell que va ajudar el Crist en el moment del Via
Crucis i la idea del cireneu, d'algú que ajuda en moments complicats és una imatge
cristiana que em sembla molt positiva perquè al cap i a la fi tots necessitem algú que
ens ajudi i m'agradaria reflexionar sobre això, sobre la necessitat de cireneus a la
nostra vida, de gent que ens ajudi i també la necessitat de reconèixer amb honestedat
que necessitem ajuda, de ser oberts i admetre que no podem amb tot, que necessitem
algú que ens doni un cop de mà, algú que ens ajudi, que sigui el nostre suport per
tirar endavant i tant de bo que trobem aquests cireneus i tant de bo que aquests
cireneus siguin la gent de l'església, que ens estima, que ens coneix, que prega per
nosaltres, que ens dona suport, persones en les que puguem repenjar-nos en
moments complicats, de debilitat, complexos, en els quals necessitem ajuda per seguir
endavant perquè sinó caurem i ens quedarem allà tirats i tant de bo que trobem
aquests cireneus. M'agradaria deixar-vos amb aquesta idea: que sempre podem trobar
algú que ens ajudi i que sigui el nostre suport per seguir endavant, gent de l'església,
germanes, germans, persones que Déu posa al nostre camí en els moments de
dificultat.

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”
26-6 Inici horari d’estiu Culte a les 11h
3-7 Culte de batejos 11h
Convida als teus contactes.
10-7 Reunió d’església a les 12,30
8 i 22 de juliol Rebost de 10h a 12h

CULTE ESPECIAL BATEJOS
El pròxim 3 de juliol a les 11 h celebrarem amb molt de goig un culte especial
de batejos. Els candidats que es presenten son: Rafel Ribes, Olga Nouvilas, Maximo Santiago Bonetti Buere.
Reserveu la data!!!!

Propera distribució 8-7-22

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

OFRENA
Responsabilitat,
compromís, privilegi,
adoració... Les teves
aportacions són necessàries pel
manteniment de la comunitat.
ES 84 0081 0384 2400 0119 7930
Ajudem Ucraïna. Seguiment a través del
canal youtube de la UNIÓN EVANGÈLICA BAUTISTA DE ESPAÑA.

CASAL D’ESTIU 2022
Aquest dilluns comença el Casal d’estiu
adreçat a infants dels 6 als 12 anys. Del 26
del 6 al 8 del 7 viuran una aventura egípcia
Tots els matins de 9:30 a 13 h

On puc ajudar? Rebost; Àngela o amb
l’Anna P. Mamáventura amb el l’Eli R.
Casal d’estiu amb en Nelson. Siguem
llum a la nostra ciutat i al nostre barri

ASSEMBLEA D’ESGLÉSIA
El pròxim 10 de juliol tindrem l’assemblea
ordinària d’església. Es farà balanç i podrem
expressar i compartir les inquietuds i neguits
pel que fa als ministeris de la comunitat. Servir al Senyor és responsabilitat de tots.

LECTURES BÍBLIQUES

Ens arriba l’estiu amb molta força, i
nosaltres sentim la necessitat de canviar
d’aires. Segur que alguns de vosaltres
visitarà alguna comunitat, doneu salutacions de la 1eebs i esperem rebre
alguna fotografia dels llocs que visiteu.

Comencem l’aventura egípcia
Dll Ex 1,7 i 22; Dm Ex 2,1-10; Dc Ex 2,11-22; Dj Ex 3,1-10; Dv Ex 7,14-18; Ds
Ex 12,29-32 i 40-41

