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, Marc.
 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:
20-11-22//27-11-22
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 1856

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

20-11-2022

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

Mireu que ningú no torni a un altre mal per mal, sinó
procureu de fer el bé als germans i a tothom.
1 Tesalonic 5: 15

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

Injustícia mundial. Isaïes 59:14-15, Isaïes 1:17
Xavier Guerrero
Som a les portes del començament del mundial de futbol, la preuada copa del món
que capta l’atenció i la passió de milions i milions d’aficionats i aficionades de tot el
món. Cada hincha defensarà els seus colors i els qui aconsegueixin guanyar o quedar

a les primeres posicions seran motiu d’admiració nacional. Tota una cita global, una
festa de l’esport que durant un mes ocuparà l’atenció popular. Aquest any el mundial
se celebra el mes de novembre i no el mes de juny com és habitual que es faci, per la
calor que fa l’estiu a Qatar. Aquest país és un destí atípic per la celebració d’un mundial de futbol, tot i així han fet un esforç descomunal per poder celebrar-lo.
Els números del mundial de Qatar impressionen. S’han gastat 220.000 milions de
dòlars per fer-ho possible enfront dels “només” 15.000 milions que se’n va gastar Brasil. Però més encara impressionen els números de les víctimes. Hi ha organitzacions
que fa anys que denuncien les condicions d’esclavatge de milers de immigrants que
s’han desplaçat a treballar a les obres del mundial. Fan jornades de 12 hores o més i
cobren sous de 6 o 8 dòlars al dia amb condicions laborals tan insegures que la xifra
de morts en accidents laborals s’estimen en 6.500 treballadors. Em venen a la ment
uns versets de l’Isaïes que comparteixo a continuació:

14 Per això el dret ha reculat i la justícia es manté allunyada; per tal com la veritat ensopega al carrer i la honradesa no hi pot entrar.
15 A més, la lleialtat està detinguda, i qui s’aparta del mal és atropellat. Però el
Senyor ho ha vist i s’ha pres molt malament que no hi hagués justícia. (Isaïes
59:14-15)
17 Apreneu a fer el bé; busqueu l’equitat, auxilieu l’oprimit, mantingueu el dret
de l’orfe, defenseu la causa de la viuda. (Isaïes 1:17)
Crec que alguna cosa no fem bé com a societat quan podem conviure amb la injustícia d’una manera tan grotesca. El mateix país que compra equips de futbol a Europa i
paga sous multimilionaris per fer-se un nom en el mon occidental, queda ben retratat
per les seves injustícies, abusos i misèries des de fa anys i aquí no passa res….

Conèixer la realitat castigada de tants migrants pel món que s’hi deixen la vida i els
hi neguen fins i tot la dignitat, em mou a la pregària i m’indigna, motivant-me per fer
el possible i el que estigui a la meva mà.
Avui us proposo pregar i actuar (en honor al llibre “Contemplación y acción” de
Thoma Merton) i us animo a la pregària com vinculació solidaria i transformadora a les
injustícies del món i també us proposo que si ho veieu oportú que signeu alguna de les
campanyes llençades per Avaaz i amnistia internacional. Que tingueu un beneit dia i
recordem sempre que el a Senyor no li agrada gens que no hi hagi justícia!!!

http://www.bonallavor.es/

GRÀCIES

bonallavordiaconia@gmail.com

ACTIVITATS PREVISTES
Tots els diumenges
11h Escola Dominical
18h Culte d’adoració
Convida als teus contactes.
9 i 23 DEL 12 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 9-12-22

SOM 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

PREGUNTA ED

CONCURS NOVEMBRE

Busquem uns animals
S’apropa Nadal i hem començar a pensar Pista 4. Déu va donar instruccions al líder que
en els detalls pels nostres estimats. Recor- fes una rèplica dels animals i si la miraven se
da la Dorcas té disponible un bon catàleg salvarien
Encarrega-li el Calendari 2023 RIE.
Pista 3:El poble es va penedir i van de-manar al
Demana les capses pel Nen de Nadal. líder que pregués per ells.
Recollida fins el dijous 24-11
Pista 2: El Senyor els va castigar amb aquests
animals
Pista 1: El poble es va girar contra Déu i
Siguem útils i servim amb alegria.
el líder que els guiava. Déu els va enviar
Posa’t en contacte per:
una plaga.

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

MOSTRA DE CINEMA ESPIRITUAL
Dimarts 22 a les 18h a l’Auditori Pere
Quart del carrer Lacy 11, es projectarà
el documental “La presó dels capellans
L’entrada és gratuïta.
26-11 Formació: Habacuc: Resposta al
patiment 10h a 13:30h per José Antonio Cuenca a la 1eebs.

La joia Dll: Salm 16:11 Dm: Salm 16:8-9 Dc: Salm 16: 2 Dj: Salm 90:15
Dv: Salm 30: 5-6 Dss: Ap 3:14-22 a l'església de Laodicea

