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, Jaume R.
 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, Grup de senyores, grup d’adolescents i joves, per Mamaventura,
Imatge i so, 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, 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

15 minuts abans del culte/ Secretaria

Senyores
Corals
Al·leluia: diumenges 19,45
L’Estel:
18-9-22/ 25-9-22
Diaca de torn: Manel P// Paco A
Torn de porta: Rubén// Benjamí G

Número 1847

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

Caldera-Grup de pregària

18-9-2022

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
20-9 Raquel V
21-9 Clivison S

Jm 1,22
Cal que sigueu practicants de la paraula i no us
limiteu només a escoltar-la, que us enganyaríeu
a vosaltres mateixos.
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

EL NOU CURS 2022-2023

Equip directiu de l’ED de la
1eebs

Avui amb molta alegria i il·lusió encetem el curs de l’Escola Dominical. Hem
renovat l’equip de direcció, incorporant el Jordi, una mirada diferent que
farà noves aportacions i acomiadem en Carles, després de 13 anys, que
continuarà vinculat fent l’acompanyament com diaca i algunes sessions. Alhora és un goig incorporar noves col·laboradores.
L’ED és un espai especial, agradable, lloc d’aprenentatge on compartim i
descobrim el missatge de la Paraula per les nostres vides i per l’Església.
Entre tots i totes construïm un espai de participació, on conversem mantenint un diàleg obert, compartim opinions, sabers i reflexionem alhora que
intentem fer viva La Paraula a la nostra vida.
Enguany, us fem una proposta agosarada, que esperem que us sigui motivadora i us engresqui a acompanyar-nos aquest nou curs i l’hem emmarcat
amb el títol Aprenent per créixer i ho farem a través de l’estudi del missatge
de Joan a les esglésies de l’Apocalipsi i dels consells de Pau a les esglésies,
però també buscarem i ens preguntarem quin és el nostre lloc dins l’església
per construir el Regne de Déu, cuidant la salut mental dels nostres germans i
germanes i la nostra pròpia.
La nostra existència es nodreix de constants aprenentatges i aquests aprenentatges ens ajuden a madurar i a créixer en la nostra vida. Però aquest
créixer que us proposem, no només es refereix a la condició física, psicologia o espiritual, sinó també el volem entendre com a comunitat, com església, en aquest aprendre junts segur que el Senyor ens proporcionarà coses
que encara no hem vist mai.
Durant el primer trimestre farem un recorregut per les 7 esglésies de l’Apocalipsi. Apocalipsi és una paraula que normalment l’entenem com sinònim
d’un desastre molt gran, però la paraula en grec, significa que ens sigui tret
el vel i quan trèiem el vel d’un lloc fem un nou descobriment, es converteix
en una revelació, que ens porta llum i esperança. I això és el que volem, no
pretenem resoldre totes les dificultats d’un llibre tan complex, només volem
obrir una porta per descobrir-lo i entrar i trobar aquest missatge ple d’esperança fonamentat en la fidelitat de Déu, Senyor del què ha de venir.
No oblidem els infants, mati o tarda respondrem a les necessitats que es
presentin, acompanyant-los en el coneixement de la Bíblia, amb les seves
històries i a través dels seus personatges.
Tot plegat creiem que promet ser curs molt interessant i enriquidor.
Us animem a participar-hi activament.

http://www.bonallavor.es/

GRÀCIES

bonallavordiaconia@gmail.com

ACTIVITATS PREVISTES
Tots els diumenges Presencial i
YouTube

11h Escola Dominical
18h Culte d’adoració

Convida als teus contactes.
Dijous: Culte de pregària a les 20 zoom
25-9: Mosaic a les 11h
1-10 Concert Coral Al·leluia al Ciervo
22-10 Taller Gospel mati
5-10 Notificació dels resultats del
concurs fotogràfic

Propera distribució setembre

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

Del 7-8 del 12 IV Congrés Protestant de
Catalunya

Ja han sortit les bases del concurs de On puc ajudar?
fotografia Novembre 22. Les teniu pen- Rebost; Àngela o amb l’Anna P.
Mamáventura amb el l’Eli R.
jades al taulell d’anuncis.
Suport Educatiu Angela R;
Enguany 3 modalitats: A - fins 10 anys
Imatge i so, Paco A. Siguem llum a la
“AIGUA” B - de 11a 17 anys “VENT”
nostra ciutat i al nostre barri
C- 18 anys endavant “LLUM”
Fins el 25 de setembre teniu temps

MASCARETES

Us recomanem l'ús de la mascareta a dins
de les instal·lacions, per la vostra protecció i per la dels altres germans i germanes. Moltes gràcies

LECTURES BÍBLIQUES
Aprendre per crèixer
Dll Pr 2: 1-5 ;Dm Pr 2: 6-7; Dc Pr 2: 10-11 ; Dj Pr 3: 1-2 Dv Pr 6: 20-22;
Dss Pr 13: 1

