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, Paco V.
 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 i els molts països en guerra. 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
Diumenge: Escola Dominical 11h
Culte d’adoració 18h
Dijous: Culte de pregària a les 20h zoom

Caldera-Grup de pregària

15 minuts abans del culte/ Secretaria

Senyores
Corals
Al·leluia: diumenges 19,45
L’Estel:
23-10-22/30-10-22
Diaca de torn: Manel P// Paco A
Torn de porta: Rubén// Benjamí G

Bona Llavor
Rebost: Cada 2 divendres al matí
Suport educatiu: Dijous de 17,30 a19h

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

23-10-2022
Número 1852

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!

I no tingueu por dels qui maten el cos però no

poden matar l'ànima; temeu més aviat el qui
pot fer que l'ànima i el cos es consumeixin a
l'infern.

Mateu 10:28

ANIVERSARIS

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

LA LLUM DEL MÓN

Antoni Cruz
protestantedigital.com 1-10-2022

La Bíblia es refereix a una terra primigènia desordenada, buida i fosca, on el creador va cridar:

“Sigui la llum; i va ser la llum” (Gn. 1:2-3). La llum és bona, entre altres coses, perquè ens permet
veure el món i aporta informació de l’univers més llunyà. Tot allò que sabem de l'univers és gràcies
a la llum. El coneixement científic va començar en observar i estudiar la llum dels estels. La llum és
com un emissari que ens du missatges des dels confins del cosmos a la vertiginosa velocitat d'uns
300 000 km/s. Cap altre fenomen natural de l'univers no pot viatjar tan ràpid. La ciència dona a
la llum el nom de “radiació electromagnètica” i considera que el seu element transmissor és el
“fotó” que, curiosament, es comporta alhora com una partícula sense massa i com una ona. De la
mateixa manera, la llum blanca que ens arriba del sol i podem veure gràcies al sentit de la vista,
en realitat no és blanca, sinó que es pot descompondre en diversos colors. La difracció de la llum
o el pas a través d'un prisma transparent, fa que aquesta es converteixi en els coneguts set colors
de l'arc de Sant Martí. Doncs bé, una cosa semblant passa amb la resta de la radiació electromagnètica.
El Sol i els estels no només emeten llum visible sinó moltes altres radiacions amb diferents longituds d'ona, algunes de les quals no poden ser detectades pels nostres sentits. Aquelles que tenen
molt poca energia com les ones de ràdio o de televisió. Després segueixen les microones, conegudes pels familiars forns domèstics. Els raigs infrarojos no poden ser vistos, però sí que és possible
detectar la seva calor quan incideixen sobre la pell. A continuació, hi ha la radiació de la llum visible. Després, amb més energia encara i menor longitud d'ona, els raigs ultraviolats que tenen diverses aplicacions, com ara l'esterilització de microorganismes o el control de plagues. El segueixen els famosos i perillosos raigs X, d'aplicació en medicina i, finalment, els raigs gamma, els més
energètics de tots, capaços de fer malbé greument el nucli de les cèl·lules, encara que també
s'usen per esterilitzar equips mèdics.
L'ésser humà ha fabricat telescopis capaços de captar no només la llum visible dels estels sinó també els altres tipus de radiació. Hi ha telescopis que s'envien a l'espai i, des de fora de l'atmosfera,
detecten la radiació gamma, els raigs X o els infrarojos que emeten els cossos celestes. També hi
ha els enormes radiotelescopis que mitjançant les seves espectaculars antenes parabòliques poden
captar senyals de ràdio o microones procedents de l'espai exterior. Molts dels grans descobriments
de l'astronomia moderna s'han fet gràcies a aquests aparells que poden detectar aquesta altra
llum no visible. El més extraordinari de tota aquesta gamma de radiacions de la llum solar és que
aquella que podem veure i permet la vida -per mitjà de la fotosíntesi- ocupa només una finíssima
franja gairebé menyspreable dins el rang de la radiació electromagnètica total. Si no fos per les
característiques peculiars de l'atmosfera de la Terra, que filtra convenientment aquesta radiació
solar, permetent només el pas d'aquells fotons que resulten beneficiosos per a la vida, el nostre
planeta seria un àrid desert com el que avui existeix a Venus, Mart o la Lluna. Això constitueix una
misteriosa coincidència que fa possible la vida a la Terra.
Des d'una altra perspectiva no material, el Senyor Jesús va dir en certa ocasió: “Jo sóc la llum del

món” (Jn. 8:12). No cal dir que estava parlant duna altra classe de llum de caràcter espiritual que
pot guiar la vida de les persones. La llum i la foscor són elements importants tant a l'Evangeli com
a les epístoles de Joan. La llum simbolitza Déu o la seva Paraula, mentre que la foscor es refereix a
tota oposició a Déu. El missatge de l'evangelista és que, encara que la foscor sigui molt més general i abundant en aquest món, -igual que la foscor física al cosmos- la llum de Crist ha arribat per
erradicar definitivament les tenebres. Com es pot estendre aquesta llum que ve de dalt? Per mitjà
dels seguidors del Mestre. Per això, Jesús també va dir: “vosaltres sou la llum del món” (Mt. 5:14).

RECOMANEM L’US DE

http://www.bonallavor.es/

GRÀCIES
Propera distribució 4-11

bonallavordiaconia@gmail.com

ACTIVITATS PREVISTES
Tots els diumenges
11h Escola Dominical
18h Culte d’adoració
Convida als teus contactes.
4 i 18 del 11 Rebost
Dijous: Culte de pregària a les 20 zoom
2n i 4t diumenge : Mosaic a les 11h
29-10 Trobada Impuls (joves) BCN
8-11 Jornada Relig2022
5-11Notificació dels resultats del concurs
fotogràfic a l’Església del Redemptor
11-12 Novembre GLS Terrassa (Info Taulell)
26-11 Formació: Habacuc: Resposta al patiment
10h a 13:30h per José A. Cuenca
Del 7-8 del 12 IV Congrés Protestant de
Catalunya
S’apropa Nadal i hem començar a pensar
en els detalls pels nostres estimats. Recorda la Dorcas té disponible un bon catàleg
Encarrega-li el Calendari 2023 de la Residencia Infantil Emmanuel. Demana les
capses pel Nen de Nadal.
29-10 a l’EEB de la Barceloneta a les 10
del mati, trobada joves impuls.
8-11 Jornada Relig 2022 Educació en el
lleure i cohesió social en l'àmbit de la diversitat religiosa. Jornad virtual 9-12,30
Informació al taulell

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

PREGUNTA ED
CONCURS
Busquem un home
Pista 1: Va ser un deixeble de Jesús, no
era pescador.
Pista 2. En parlen els quatre evangelis,
però amb dos noms diferents.
Pista 3: Els tres evangelis li donen el nom
de quan feia un ofici molt mal vist pels
jueus
Pista 4. Té llibre propi i ell hi posa el nom
del seguidor de Jesús.
On puc ajudar?
Rebost; Àngela o amb l’Anna P.
Mamáventura amb el l’Eli R.
Suport Educatiu Àngela R.
Imatge i so, Paco A.
Siguem llum a la nostra ciutat i al nostre
barri

Jesús és fidel
Dll: Rm 3:4; Dm: 1Co 10:13; Dc: 2Te 3:3; Dj: 1Pe 4:19;
Dv: 1Jn 1:9 Dss: Ap 2:12-17 a l’església de Pèrgam

