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, la
Rosa, pel Paco i la Roser, per la Sebastiana.
 Per totes les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, infants.
Per tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.
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C/Domènech i Montaner, 40
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 Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina. Per aquelles que

Benvingut!

no tenen una llar.

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!

 Per una humanitat formada per homes i dones que es reconeguin, es

valorin i es tractin com iguals.
 Pel Grup d’evangelització, pel treball que estant desenvolupant i el que

desenvoluparan. Agraïm la capacitat i l’oportunitat que el Senyor ens dona per servir.
 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència, esclavatge.
 Per la situació del nostre país.

Joan 12: 13b

 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:
14 d’abril// 21 d’abril
Diaca de torn: Myriam R // Eva LL
Torn de porta: Rubén R// Benjamí G

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

ANIVERSARIS

Hossana! Beneït el qui ve en nom del Senyor, el rei d’Israel!

17 Gisela O

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

Per què pregar?
“Tot el que demaneu al Pare en nom meu, us ho donarà” ... (Joan 16:23)
“Aquesta és la confiança que tenim en ell, que si demanem alguna cosa d'acord a la seva voluntat, ell ens escolta”. (1 Joan 5:14)
Això és el que el Senyor va prometre donar-nos, si li demanem en oració:
- La saviesa: "Si a algun de vosaltres li manca saviesa, que la demani a Déu, i
Déu, que dona generosament a tothom, sense retreure res, la hi concedirà.
Però que demani amb fe, sense dubtar, perquè el qui dubta és com una ona
del mar, remoguda i sacsejada pel vent." (Jaume 1: 5-6). “En canvi, la saviesa que ve de dalt, primer de tot és pura; després, pacífica, amable, dòcil, plena de misericòrdia i de bons fruits, sense parcialitat ni hipocresia”. (Jaume
3:17). "Més preciosa és que les pedres precioses" (Proverbis 3:15). Aquesta
saviesa no es pot obtenir a l’escola, cal demanar-la a Déu mitjançant la pregària.
- La misericòrdia i la gràcia: " Per tant, acostem-nos confiadament al tron de
la gràcia de Déu, perquè es compadeixi de nosaltres, ens mostri el seu favor i
ens concedeixi, quan sigui l'hora, l'ajuda que necessitem." (Hebreus 4:16).
¿Sentim les nostres debilitats, les nostres misèries? Anem al Senyor: ell ens
manifestarà la seva compassió, la seva gràcia enriquidora i l'ajuda que tant
necessitem. Aquests vincles amb ell, mantinguts per mitjà de l'oració, produiran:

- El goig: " Us ho ben asseguro: tot allò que demanareu al Pare en nom meu,
ell us ho concedirà. Fins ara no heu demanat res en nom meu; demaneu i
rebreu, i la vostra joia serà completa." (Joan 16:23-24). “L'oració no és una
càrrega: ella ens omple de goig, i el goig del Senyor és la nostra força” (Nehemies 8:10).
- La pau: El món busca la pau, però els problemes tornen sense parar. Només Déu ens dona la pau, una pau que sobrepassa les circumstàncies de la
vida: " No us inquieteu per res. En tota ocasió acudiu a la pregària i a la súplica i presenteu a Déu les vostres peticions acompanyades d'acció de gràcies.
7 I la pau de Déu, que sobrepassa tot el que podem entendre, guardarà els
vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist."(Filipencs 4: 6-7).
Ezequiel 34: 11-31 - 2 Tessalonicencs 1 - Salm 42: 1-6 - Proverbis 13:11

http://www.bonallavor.es/

25 d’abril Suport Educatiu a les

bonallavordiaconia@gmail.com

La Pregunta de l’ED

PREGUNTA MES D’ABRIL
17,30/ Trobada de dones a les
Busquem una dona
18h/Culte de pregària a les 20h
Pista 1. Va tenir dos fills
26-4 Rebost
Pista 2. Va morir de part
6-5 CET, Seminari 1r Taller
Pista 3. Molt estimada del
”Dinàmica de la Fe” amb en Jaume
seu marit
Triginé a la 1eebs a les 10h.
16-4 Culte Unit de Setmana Santa 3r CONCURS LITERARI

Jocs Florals
Redemptor

al Redemptor
Sentiu la primavera Data màxima de
21-4 Culte de Resurrecció a les 11h lliurament el dia 21 d’abril i el 27 ens
trobarem tots al Redemptora les 20. HI
1-5 Excursió Unida a Palau de
HAURÀ SOPAR DE DUC. Tota la
Plegamans
informació al taulell!!!
4-5 Endreça i Botifarrada
INGRÉS
Informació detallada al taulell
La nostra germana Sebastiana
FORMACIÓ
continua ingressada. La seva evolució
CET– Reciclatge Seminari– Taller és bona i és possible que dilluns ja
“Dinàmica de la Fe”, Reflexions pugui a planta. Continuem pregant.
sobre el que significa creure, 3
sessions
6-5 i 3-6 amb en LECTURES BÍBLIQUES
Dll: Joan 18: 1-11
RECORDA!!
Dm: Joan 18: 28-40
Dijous 18 no hi haurà activitats
Dc: Joan 19: 1-16
Dj: Joan 19: 16-27
Diumenge 21 culte al matí
Dv: Joan 19:28-30// Dss: Joan 20:11-18
a la tarda no hi hauran activitats
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

