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.

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

Caldera-Grup de pregària

Cada 2 divendres al matí
Repartim roba, aliments, i conversem
Suport educatiu: Dijous 2/4 de 6 a les 7

Senyores

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

Al·leluia: a les 20h
L’Estel:
10 de novembre//17 de novembre
Diaca de torn: Myriam R//Eva LL
Torn de porta: Benjamí G//Rubèn R

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!

… tu vols la sinceritat al fons del cor,
i en la interioritat m’has fet penetrar la saviesa.
Sl 51,6

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

Corals

Número 1711

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell
93 7103540

Bona Llavor

15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Dijous a les 18h

10 de novembre de 2019
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L’altre dia rellegint una faula, que segur que més d’un coneixeu, em va fer
pensar en un text del llibre de proverbis, que us desvetllaré al final de la
lectura.
Us faig una proposta, busqueu en la vostra memòria, un text de la Bíblia
que us recordi o suggereixi aquesta petita història, segur que serà diferent a
la proposta que jo us faig. M.A.
LA GUINEU I EL CORB

Era l’estiu i el sol escalfava els camps, mentre una suau brisa feia que
l’ambient fos agradable, i hi havia un corb que a més estava especialment
content, doncs havia robat un tros de formatge d’una granja veïna i

l’esperava un gran banquet!
No gaire lluny d’allà, hi havia una guineu que buscava alguna cosa de
menjar, ja que tenia tanta gana que el seu estómac semblava que roncava.
Però de cop va veure com a les branques d’un arbre hi havia un corb amb
un tros de formatge gegant tot content. A la guineu immediatament se li va
fer la boca aigua veient el tros de formatge i va començar a rumiar la
millor manera de prendre-li. I com que la gana aguditza l’enginy, se li va
ocórrer ràpidament una idea. Així que es va dirigir cap al corb i li va
començar a dir:
– Molt bon dia Senyor Corb! He vingut de terres molt llunyanes a escoltar el
seu magnífic cant, ja que m’han dit que la seva melòdica veu ningú
l’íguala!
El corb va mirar-se la guineu amb els ulls cada cop més vanitosos, mentre
la guineu li afalagava la seva veu i li explicava les meravelles que sobre
aquesta es contaven.
Així que el corb va inflar el pit i es va disposar a cantar. Però només obrir el
bec, el tros de formatge que hi duia va caure directament on era la guineu,

que no va dubtar a endur-se’l a un lloc més tranquil i menjar-se’l mentre
reia del corb per vanitós.

http://www.bonallavor.es/

22 i 23 del 11 Gran recapte/ Rebost

bonallavordiaconia@gmail.com

LA PREGUNTA DE L’ED

CONCURS NOVEMBRE
30-11 a las 19h Acte central del 50
Busquem dos animals
aniversari de la RIE a EE del carrer Verdi Pista 2. Dèu havia fet una cosa molt
de Barcelona.
important per la humanitat.
Pista 1. Els hi van encarregar una missió
6-12 i 20-12 Rebost
molt important, per un objectiu concret.
14-12 Concert Coral Al·leluia a Rubí
Us animem a participar. És molt
31-12 Sopar de DUC de Cap d’Any
enriquidor!
Informació detallada al taulell
RIE
SOPAR DE CAP D’ANY
Hi ha petits moments, senzills ,plens
de tendresa i agraïment, un d’aquest
moments especials son el sopar i el
culte de cap d’any. No hi faltis!!

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

BOOKSTORE CHURH
A la llibreria pots trobar moltes
coses interessants. Prepara pel nou
any el calendari o l’agenda que
més s’adapti a les teves necessitats, Ja tens la teva capseta.
a les de la teva família o els teus Demana-la a l'Àngela Ra.
amics. A la N’hi ha uns quants.
Recorda que RIE enguany uns
ofereix una agenda a 5€. Parla amb
la Dorcas.

LECTURES BÍBLIQUES
Els primers cristians
Dll: Fets 1: 12-14
Dv: Fets 4: 32– 35

Dm: Fets 2: 37-41
Ds: Fets 5: 12– 16

Dc: Fets 2: 42-47

Dj: Fets 4: 23– 31

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

Pr 26,22-28

