Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: La Mercè R i el seu fill Enric, la

Rosa, l’Artur, per l’Elisabeta , la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina, la Isabel
i el José, el Gori i la Feli, la Teresa Q, la Gina, la Maria Cs, per la petita
Valentina, per en Dima, pel Paco A, Rubén R.
 Per totes les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, infants.
Per tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.
 Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina. Per aquelles que

no tenen una llar.
 Per una humanitat formada per homes i dones que es reconeguin, es

valorin i es tractin com iguals.
 Pel desvetllament de vocacions per servir.

24 de març de 2019
Número 1678

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell

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!

 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència, esclavatge.
 Per la situació del nostre país.
 Per cada nou dia, agraint les benediccions i les oportunitats de servir.

Cultes
Diumenge: Escola Dominical 11h
Culte d’adoració 18 h
Dijous: Culte de pregària: 20h

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Senyores
Dijous a les 6 de la tarda

Corals
Al·leluia: Diumenge a les 20h
L’Estel:
24 de març//31 de març
Diaca de torn: Myriam R
Torn de porta: Benjamí G //Rubén R

Mateu 4: 11

Bona Llavor
Cada 2 divendres al matí
Repartim roba, aliments, i conversem
Suport educatiu: dijous a les 5,30

Diaques
2n dimarts de cada mes a 2/4 de
9 de la nit.
Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Pastor: Nelson Araujo 696317485

Llavors el diable el va deixar i vingueren uns
àngels i el servien

ANIVERSARIS
24 NURIA M S

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

PODRIES—JOANA RASPALL
Si haguessis nascut
en una altra terra,
podries ser blanc,
podries ser negre...
Un altre país
fóra casa teva,
i diries "sí"
en un altra llengua.
T'hauries criat
d'una altra manera
més bona, potser;
potser, més dolenta.
Tindries més sort
o potser més pega...
Tindries amics
i jocs d'una altra mena;
duries vestits
de sac o de seda,
sabates de pell
o tosca espardenya,
o aniries nu
perdut per la selva.
Podries llegir
contes i poemes,
o no tenir llibres
ni saber de lletra.
Podries menjar
coses llamineres
o només crostons
eixuts de pa negre.
Podries ... podries...
Per tot això pensa
que importa tenir
LES MANS BEN OBERTES
i ajudar qui ve
fugint de la guerra,
fugint del dolor
i de la pobresa.
Si tu fossis nat
a la seva terra,
la tristesa d'ell
podria ser teva.

DIES ESPECIALS
Observant el calendari he vist que aquesta
setmana recollia una gran quantitat de
dies especials. Vàrem començar dimarts
19 amb el dia del Pare, dimecres 20 el dia
de la felicitat, dijous 21 el dia internacional
de la discriminació racial, el dia mundial
de la síndrome de Down, el dia mundial
dels boscos, el dia mundial de la poesia, el
dia europeu dels arxius, el dia mundial
dels titelles, divendres 22 el dia mundial de
l’aigua, dissabte 23 el dia meteorològic
mundial, i avui diumenge 24 el dia
mundial de la tuberculosi, i el dia
internacional de solidaritat amb les
persones preses o desaparegudes. Com
podeu veure la majoria no són
celebracions de joia sinó que ens volen
remarcar i sensibilitzar per coses, fets o
persones que ens envolten, que
normalment ens passen desapercebudes i
que es volen remarcar. Però el que no
sabia és que des del 2013 el 20 de març
va ser declarat per l'ONU el dia de la
felicitat, per reconèixer la importància que
juga en la vida de les persones de tot el
món. I em va fer pensar en les paraules
escrites a la carta dels Filipencs 4,4-8.

Us compartim un poema
molt conegut de la Joana
Raspall que d’alguna manera
recull la intencionalitat de
molts d’aquests dies i que
segur que us farà pensar.

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

La Pregunta de l’ED
28 del 3 Suport educatiu a les MARÇ: Busquem un home
17,30h/Trobada de Senyores a les Pista 1. Tenia molts
18h/ Culte de pregària a les 20h.
germans i va tenir dos fills
5-4, 26-4 Rebost
Pista 2. Per unes
30-3 Trobada de treball Equip circumstàncies adverses, ell va viure en
d’evangelització 11h //Concert un país estranger.
REVIU, Sala Barts BCN //Fins al
Pista 3. Va arribar a tenir un càrrec molt
30-3 Exposició
de pintura EE important.
Baptista de Gràcia
Pista 4. Li deien Safenat-panean
6-4 Festa de la primavera de la

Jocs Florals

UMMBE, “La Palabra en acción” a
3r CONCURS LITERARI Redemptor
Binefar
16-4 Culte Unit de Setmana Santa Ja heu començat?. Data màxima de
lliurament el dia 21 d’abril i el 27 ens
al Redemptor
trobarem tots al Redemptora les 20. HI
4-5 Endreça i Butifarrada
HAURÀ SOPAR DE DUC. Tota la
informació al taulell!!!
Informació detallada al taulell
PREPAREM L’ESCOLA DOMINICAL
sala barts BCN
a les 18 o 21,
concert benèfic.

Personatge: Bernabé
Dll: Fets 4:32-37 Dm: Fets 9: 26-31
Dc: Fets 11: 19-25 Dj: Fets 12:24 i 13:3
Dv: Fets 13:42-52
Dss: Fets 15:36-41
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

