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, Bruc 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, Grup de senyores, grup d’adolescents i joves, per Mamaventura,
Suport educatiu, 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.

Senyores
Corals
Al·leluia: diumenges 19,45
L’Estel:
13-11-22//20-11-22
Diaca de torn: Manel P// Paco A
Torn de porta: Benjamí G// Ruben

Benvingut!

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!

Rebost: Cada 2 divendres al matí
Suport educatiu: Dijous de 17,30 a19h
Mamaventura, dll i dc

Caldera-Grup de pregària

15 minuts abans del culte/ Secretaria

Número 1855

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell
93 7103540

Bona Llavor

HORARI
Diumenge: Escola Dominical 11h
Culte d’adoració 18h
Dijous: Culte de pregària a les 20h zoom

13-11-2022

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

El geniüt encén la lluita,
l’home pacient l’apaga

Proverbis 15:18

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

DEL BROGIT AL VENTIJOL SUAU (i II)

Per Jaume Triginé. Presència
evangèlica, setembre 2022

La trobada amb el Misteri d’amor que ens embolcalla no es produeix en el brogit,
sinó en el ventijol suau. Almenys aquesta va ser l’experiència espiritual del profeta
Elies i de tants altres creients al llarg dels temps. Diu el relat bíblic que “aleshores

s’aixecà de davant el Senyor un vent huracanat i violent que esberlava les muntanyes
i esmicolava les roques, però en aquell vent el Senyor no hi era. Després del vent va
venir un terratrèmol, però el Senyor tampoc no hi era. Després del terratrèmol va
arribar foc però el Senyor tampoc hi era en aquell foc. Després del foc es va alçar el
murmuri d’un ventijol suau. En sentir-lo Elies es tapà la cara amb el mantell, va sortir
de la cova i es quedà dret a l’entrada” (1 Re. 19: 11-13).

L’activisme que ens aclapara a casa, a la feina, fins i tot a l’església; la dificultat
per restar quiets i la intolerància al silenci fa força difícil anar més enllà de nosaltres
mateixos. Davant d’aquest fet, cal fer-nos algunes preguntes i reflexions. No sabem o
no podem estar una estona tranquils?. Potser cal aturar-nos en mig de la munió
d’activitats que omplen les hores del dia? Cert que tota la nostra vida es desenvolupa
en Déu però, disposem d’un temps tranquil per obrir-nos a aquesta experiència de
forma més conscient?. Instal·lats en la serenitat, les coses adquireixen una altra dimensió ja que ens permet una percepció i escolta sense filtres, neta, més autèntica i
menys condicionada. Desapareixen els a priori, en forma de condicionaments culturals o prejudicis que hi ha entre nosaltres i la realitat. El silenci és el marc que possibilita les experiències transcendents, anar més enllà de la quotidianitat.

El silenci, la quietud... ens permet percebre l’essència sagrada de les coses, el seu
element de fondària com expressava el teòleg Paul Tillich. També la profunditat de
les persones, ja que les paraules que neixen de la saviesa no avorreixen ni cansen,

ans al contrari aporten quelcom de gratificant i encoratjador. Ara bé, quedar-se en
silenci amb un mateix no és fàcil; però tant el trobar-nos a nosaltres mateixos com el
desenvolupament de la vida espiritual reclama aquest clima intimista. La intolerància
al silenci de la nostra cultura és un símptoma de pobresa espiritual. Ens convé tenir
moments de quietud i repòs; la relaxació i la meditació ens poden ajudar en aquest
camí.
Aquestes pràctiques formen part de les grans tradicions espirituals, també del cristianisme. Xavier Melloni escriu: Només el silenci ens permet escoltar. Escoltar Déu i

escoltar la realitat. En la mesura que protegim espais de silenci la nostra captació i
receptivitat ens permetrà sentir els crits i la joia de les persones. Com més silenci hi
hagi en el nostre estil de vida, en les nostres trobades, en la nostra manera de celebrar la fe i de viure-la, més capacitat tindrem per escoltar, identificar i acollir les
sol·licituds que ens arriben a cada moment.
Finalment, en relació amb aquesta qüestió, el teòleg protestant Dietrich Bonhoeffer, escrivia: Guardem silenci abans d’escoltar la Paraula de Déu perquè el nostre

pensament estigui pendent de la Paraula. Guardem silenci després d’escoltar-la perquè aquesta Paraula encara ens parla, viu i roman en nosaltres. Guardem silenci al
llevar-nos al matí perquè Déu ha de tenir la primera paraula. Guardem silenci abans
d’anar a dormir perquè la darrera paraula pertany a Déu.

http://www.bonallavor.es/

GRÀCIES

bonallavordiaconia@gmail.com

ACTIVITATS PREVISTES
Tots els diumenges
11h Escola Dominical
18h Culte d’adoració
Convida als teus contactes.
18 del 11 Rebost
Dijous: Culte de pregària a les 20 zoom.
“Nehemies i la reconstrucció”
2n i 4t diumenge : Mosaic a les 11h
26-11 Formació Habacuc: Resposta al patiment
Del 7-8 del 12 IV Congrés Protestant de
Catalunya
31-12 Sopar de Cap d’any

Propera distribució 18-11

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
OFRENA ESPECIAL NADAL per continuar adequant la sala d’actes. Si fas un
ingrés especifica que és l’ofrena especial de NADAL.

PREGUNTA ED

CONCURS NOVEMBRE
Busquem uns animals
S’apropa Nadal i hem començar a pensar
en els detalls pels nostres estimats. Recor- Pista 3:El poble es va penedir i van deda la Dorcas té disponible un bon catàleg manar al líder que pregués per ells.
Pista 2: El Senyor els va catigar amb
Encarrega-li el Calendari 2023 RIE.
Demana les capses pel Nen de Nadal. aquests animals
Pista 1: El poble es va girar contra Déu i
Recollida fins el dijous 24-11
el líder que els guiava. Déu els va enviar
una plaga.

Siguem útils i servim amb alegria.
Posa’t en contacte per:
Visitació: Eva LL i Nelson
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 casa i a la nostra ciutat

RECOMANEM L’US DE
LECTURES BÍBLIQUES

7è TRÀILER
Gràcies per les vostres
aportacions, juntament amb
el material lliurat la 1eebs
ha participat amb la compra
d’un pal·lé de llaunes de mongetes, hi ja
ha sortit tot cap a Ucraïna .

26-11 Formació: Habacuc: Resposta al
patiment 10h a 13:30h per José Antonio Cuenca a la 1eebs.

El silenci. Dll: Sl 39:10 Dm: Mc 4:39 Dc: Lm 3:25-26 Dj: 1Re 19: 11-13
Dv: Jb 33:31-33 Dss: Ap 3:1-6 A l'església de Sardes

