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, per Ana Cristina jove d’en Paco R, per
l’Elisabeta, la Paquita i el Jaime.
 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. Per la situació del nostre país.
 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.
 Per les persones refugiades, preses i les que viuen en situacions de guerra,
violència, esclavatge.
 Per cada nou dia, agraint les benediccions i les oportunitats de
servir.

3 de novembre de 2019
Número 1710

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: Dijous 2/4 de 6 a les 7
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

Corals
Al·leluia: a les 20h
L’Estel:
3 de novembre//10 de novembre
Diaca de torn: David R//Myriam R
Torn de porta: Ruben R// Benjamí G

que la teva llei és la meva felicitat.

Diaques

15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Dijous a les 18h

Que el teu amor vingui a mi, i podré viure,

ANIVERSARIS
9-11 Maria G

Salm 119: 77

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

Felicitat a prop de Déu

La buena semilla
29-10-19

Feliç l'home que no es deixa portar pel consell dels dolents, ni posa
el peu en el camí dels pecadors, ni s’asseu en companyia de burletes;
ens es complau en la llei del Senyor i la medita de dia i de nit. Serà
com un arbre arrelat entre recs d'aigües, que dóna fruit quan n’és el
temps. Salm 1: 1-3
El llibre dels Salms és un recull d'oracions i lloances. Ha estat
anomenat «el cor de la Bíblia» perquè conté l'expressió de molts
sentiments i recorda les
experiències dels creients que van
compondre aquests poemes.

La primera paraula d'aquest llibre és: "Feliç". És com si Déu volgués
dir-nos que hi ha un goig possible, simple, profund, durador, que pot
ser gaudit fins i tot en l'adversitat i les proves.
A continuació, aquest goig, aquesta alegria, són descrits en relació
amb els nostres actes quotidians: caminar, seure, trobar satisfacció
en el que Déu ha dit ... Aquest primer Salm ens convida a preguntarnos: Quins pensaments ocupen la nostra ment, quins actes
caracteritzen la nostra conducta? On trobem el nostre goig?
L'èmfasi està posat en l'amor a la Paraula de Déu i la seva meditació
(v. 2). La felicitat passa per una relació amb Déu, i aquesta es viu
quan l'escoltem i parlem amb ell mitjançant l'oració; ell ens parla
quan llegim i meditem la Bíblia. Meditar és prendre'ns el temps per

http://www.bonallavor.es/

7 al 9 del 11 The Global Leadership
Summit
7-11 Master class amb Bobby Lewis a E
Trèvol a les 20h
8-11 Rebost/The Bobby Lewis Ensemble a
l’EEB de Badalona les 20h
9-11 Visita guiada al cementiri de Sabadell
//The Bobby Lewis Ensemble “El Gospel
des de el cor de Harlem a SBD” a les 20h
a l’espai Cultura Fundació la Caixa SBD.
22 i 23 del 11 Gran recapte/ Rebost
30-11 a las 19h Acte central del 50
aniversari de la RIE a EE del carrer Verdi de
Barcelona.
6-12 i 20-12 Rebost
31-12 Sopar de Cap d’Any
Informació detallada al taulell

bonallavordiaconia@gmail.com

LA PREGUNTA DE L’ED
CONCURS NOVEMBRE
Pista 1. Els hi van encarregar una
missió molt important, per un objectiu
concret.
Us animem a participar. Escull la modalitat
que més et convingui. És molt enriquidor!

RIE
Les senyores con cada any per aquestes0 dates han col·locat la capseta per
recollir fons per la Residència infantil
que enguany ha celebrat els 50anys.

CALENDARIS I AGENDES
A la llibreria ja disposem de
calendaris i agendes pel proper any.
RIE enguany uns ofereix una agenda
a 5€.

reflexionar en les seves implicacions pràctiques ... Amics cristians,
preguntem quin efecte ha tingut en nosaltres i en la nostra vida
quotidiana la Paraula que hem escoltat. Un gest de perdó, de

CONCERTS
El mes de novembre ens
Aquesta setmana la nostra germana
visita en Bobby Lewis i el seu
Núria M ha estat ingressada uns dies. grup, si en teniu la
Gràcies a Déu només ha estat un
oportunitat no us perdeu.
ensurt i ja es va recuperant a casa.
Sabadell el dia 9 de Novembre.
Necessitem col·laboradors de 17h a 22h
LECTURES BÍBLIQUES

generositat, el diàleg reprès, una decisió presa, són algunes de les
actituds que la Paraula de Déu ens ensenya:

La Salvació
Dll: Rm 10: 9-13
Dv: He 5: 7- 9

llegir i rellegir un text, deixar-nos penetrar per el seu sentit profund,

"La teva promesa em vivifica" (Salm 119: 50).

INGRÉS

Dm: 1 Cor 15: 1-5
Ds: Rm 1: 17

Dc: Fil 1: 15-24

Dj: 1 Te 5: 9-11

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

