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

la Julia C i l’Andreu E, la Isabel i el José, el Gori i la Feli, la Teresa Q, la Gina, la Maria
Cs, per en Dima, pel Paco A, per la Sebastiana, pel Mario LL, per Ana Cristina jove
d’en Paco R, per l’Elisabeta, pel Tomàs G, per la Marta N, pel Pascual H
 Per cada una de 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 una humanitat formada per homes i dones que es reconeguin, es
valorin i es tractin com iguals.
 Pels ministeris i serveis a la comunitat. Pel Grup dinamitzador d’evangelització,
per L’Escola Dominical, per la Coral, pel grup de Senyores, el culte de pregària, pel
voluntariat de Bona Llavor. 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 cada nou dia, agraint les benediccions i les oportunitats de
servir.

15 de setembre de 2019
Número 1703

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!

Cultes
Diumenge: Escola dominical 11 h
Culte d’adoració 18 h
Dijous: Culte de pregària a les 20h

Caldera-Grup de pregària

Bona Llavor
Cada 2 divendres al matí
Repartim roba, aliments, i conversem
Suport educatiu: fins l’octubre

Diaques

15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

2n dimarts de cada mes a 2/4 de
9 de la nit.

Senyores

Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Manel P: 615315239
Pastor: Nelson Araujo 696317485

Dijous a les 18h

Corals
Al·leluia: tornem el 15-9
L’Estel:
15 de setembre//22 de setembre
Diaca de torn: Manel P//David R
Torn de porta: Benjamí G//Rubén R

ANIVERSARIS
15 Jose M,16 Jaime R
20 Raquel V

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

Nou curs 19-20

Carles Raurell

Us donem la benvinguda a un nou curs de la nostra Escola Dominical!
Avui encetem l’activitat, plens d’il·lusions, amb energies renovades i amb
ganes que la nostra escola sigui com sempre un espai agradable per
compartir ensenyaments, vivències, experiències i sobretot sigui un lloc on
enfocar-nos en el Crist i aprendre de la Paraula. Precisament la
“paraula” és el lema d’enguany de l’Escola Dominical.
La Paraula amb majúscula són les escriptures, la Bíblia, on trobem bona
part de la comunicació que establim amb el nostre Déu. Allà on podem
trobar els missatges necessaris per a la nostra vida diària, millorar la
nostra relació amb Déu i localitzar la bona nova de la salvació que ens
dóna el Crist. També ens enforteix quan ens trobem dèbils i ens apartem
del seu caliu. També la Bíblia ens encoratja a servir al Crist i fer-lo
evident entre els qui ens envolten. Però la paraula en minúscula també és
aquella expressió que surt de la nostra boca, i que depèn de com es
digui pot resultar beneficiosa o pot provocar un efecte negatiu, tal com
diu Proverbis 15,1: “Una resposta suau calma la ira, la paraula feridora

encén la indignació”.

Relligats amb la Paraula expressa aquella necessitat d’estar ben agafats,
arrapats, agarrats a la Paraula de Déu, perquè surtin de la nostra boca
paraules de goig, pau, confiança, veritat, seguretat, compromís, vida i
llibertat....i sobretot amor. La paraula relligar no surt a la Bíblia, i això
que prové de la paraula llatina religare que segons els experts és l’origen
de “Religió”.... curiós oi?
En aquest curs estudiarem dos llibres, el primer tracta de les primeres
comunitats cristianes, com es diferenciaven dels creients d’altres
“religions”, com era la seva fe i la seva forma de vida i com els veien els
contraris. Serà interessant observar el creixement que van experimentar
en els tres primers segles. Quines dificultats van haver de superar i quina
va ser la clau del seu èxit. És un llibre que ens parla d’història però
també de vivències i experiències. El segon llibre parla d’entendre el
Regne de Déu des del punt de vista dels Evangelis i de l’apòstol Pau i en
relació amb la nostra vida aquí a la terra (vull dir al planeta Terra).
Observa i valora des d’un punt de vista crític l’allunyament de la “religió”
respecte als problemes reals i necessitats dels seus “fidels”. També fa una
reflexió final sobre una repensada de l’església i l’espiritualitat. Tot plegat
promet ser molt interessant i enriquidor.
Us animo a participar-hi!

“Consagra’ls en la veritat. La teva paraula és la veritat” (Joan 17,7)

bonallavordiaconia@gmail.com
http://www.bonallavor.es/

20-9 Rebost
15-9 Inici ED i Culte a les 18h
19-9 Primera trobada del Moviment
Ecumènic de Sabadell Diàleg
Intercristià a les 17,45. Sant Joan, 20
1r pis
27al 29 del 9 40 è Convenció UMMBE
28-9 Inici CET
5-10 Olimpiades Evangèliques
17 al 20 del 10 Convenció UEBE
7 al 9 del 11 The Global Leadership
Summit
Informació detallada al taulell

LA PREGUNTA DE L’ED
Comencem el concurs d’enguany i com
sempre el MES DE SETEMBRE, és de prova.
BUSQUEM UN HOME
PISTA 1: Se’l menciona en un sol llibre com
a pare de...
PISTA2: El fill té llibre propi.
Us animem a participar. Escull la modalitat
que més et convingui. És molt enriquidor!

ON PUC SERVIR?

Tenim moltes possibilitats de servei a la
nostra comunitat. Has trobat el teu lloc?
Diaconia bona llavor: divendres i suport
CET
educatiu dijous. La Coral, Audio visuals ...
Ha arribat la programació del nous Et sents motivat a servir en algun ministeri?
curs, Ara si vols, és el moment de fer la Parla amb el responsable Tu tens un lloc. Tu
matricula. Dissabte 28 de setembre ets necessari!!!
primera classe, Què és l’església i la 34 OLIMPIADA EVANGÈLICA
seva missió avui? Lloc Església del
Estem
for mant
Redemptor. Horari :10h a 18h
l’equip. Necessitem

infants de 4 a les
16anysque
hi
L’ Assemblea de germans del carrer
vulguin
participar.
Terol celebra 150 anys i realitzaran
Necessitem atletes i
un seguit d’actes que trobareu al
entrenadors,
fisio,
taulell. Felicitem als germans de massatgista, sponsor, animadors ...Vols
Terol i desitgem que el Senyor el formar part de l’equip? PARLA AMB EN
NELSON.
continuï beneint.

150 ANYS DE TEROL

LECTURES BÍBLIQUES
L’amor en el càntic dels càntics
Dll: 1:15-17 Dm: 4:1-3 Dc: 6: 2-3
Dj: 7: 10-13 Dv: 2:2-6 Ds: 2: 8-9

amb Liliana Fernández
Del 27 al 29 de setembre

Primera Església Evangèlica

