Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies.
 Per les persones grans que no poden venir
 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 i habitatge.
 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.

31 de novembre de 2019
Número 1714

Benvingut!

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell
93 7103540

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

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: a les 20h
L’Estel:
17 de novembre//24 de novembre
Diaca de torn: David R//Myriam R
Torn de porta: Rubèn R// Benjamí G

ANIVERSARIS
2 Xavier N / Benjamí G
5 Caleb P / Manel P M

Confia al Senyor les teves
tasques i es realitzaran els
teus projectes.
Proverbis 16:3
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Déu d'Abraham, d'Isaac i de Jacob …
En el món antic els déus eren territorials. Certs déus dominaven certes àrees geogràfiques, d'aquí la mala teologia de certs sectors en muntar una bastida de la
"guerra espiritual". Bàsicament cada poble tenia el seu déu i la religió de l'individu estava estrictament determinada pel lloc de naixement. Podem trobar testimonis d'aquesta visió de la deïtat en la captura de l'arca del pacte (1 Samuel 5) i en
el cas de Naaman de Síria (2 Reis 5,17). En el primer cas, el Déu d'Israel és
"capturat" quan l'arca del pacte és portada a terra dels filisteus. Un cop allà, el
Déu d'Israel es fa "present" en terra estrangera i desferma la seva ira. En el segon
cas, un agraït Naaman que ha estat curat de lepra pel "Déu d'Israel", a Israel,
desitja tornar al seu país i poder oferir sacrifici a Déu d'Israel però necessita "fer
present" el territori d'aquest déu, per tant es porta dues càrregues de mula amb
terra d'Israel.

El text bíblic mostra que quan Déu crida a Abraham el crida a abandonar la seva terra i la seva família; la crida és bàsicament a abandonar tota la seva visió
de la deïtat. És un canvi d'estil de vida. Deixar la ciutat d'Ur, una de les més importants de Sumèria, és deixar la comoditat del sedentari i assumir el rol de pelegrí. És abandonar la idea de temples i imatges circumscrites a un territori específic. És anar darrere d'un Déu que li parla i que és pelegrí juntament amb ell.
Si bé el Déu de la Bíblia és anomenat "el Déu d'Israel", la nota de fons en aquesta harmonia mai va ser geogràfica, sempre va ser relacional, personal i
col·lectiva.
El Déu d'Abraham, d'Isaac i de Jacob és el Déu de Rahab la cananea, de Rut, la
moabita, de Job l'edomita i de Naaman de Síria.
És també el Déu que decideix no castigar Nínive tot i ser aquest el desig del mateix profeta de Déu (Jonàs).
És el Déu que es revela amb més claredat al romà Corneli que al mateix apòstol
Pere (Fets.10).
És el Déu que reconcilia amb ell a famílies senceres, però també el que rescata
un exclòs eunuc (Fets.8).
Aquest és el Déu que llegeixo en la meva Bíblia. Un que sense races, nacionalitats ni sexualitats preferides, desitja beneir i reconciliar amb Ell a totes les famílies de la terra.
César Soto (México)

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

1-12 Centre cultural Carlos Martínez
LA PREGUNTA DE L’ED
6-12 i 20-12 Rebost
RESPOSTA NOVEMBRE:
El corb i el colom
14-12 Concert Coral Al·leluia a Rubí
22-12 EEB Redemptor concert de CONCURS DESEMBRE:
Busquem una dona
Nadal 12h
25-12 Culte de Nadal 11h
Pista 1. La Bíblia no diu el
26-12 Festa xics i grans a les 19h
seu nom
31-12 Sopar de DUC de Cap d’Any
1-1-Concert coral Al·leluia a les RIE
19h.”11 Raons per donar Goig”
Les senyores con cada any per aquestes
Informació detallada al taulell
dates han col·locat la capseta per recollir
fons per la Residència infantil que
enguany ha celebrat els 50anys.
SOPAR DE CAP D’ANY
Hi ha petits moments, senzills ,plens
de tendresa i agraïment, un d’aquest LECTURES BÍBLIQUES
moments especials són el sopar i el Dll: Salm 34:14
culte de cap d’any. No hi faltis!!
Dm: Salm 3: 3
LA LLIBRERIA DE LA 1EEBS
Dc: Salm 13: 6
A la llibreria pots trobar moltes coses Dj: Salm 19: 1
interessants que pots regalar. Llibres,
Cd, petits detalls, calendaris, Dv: Salm 40: 17
agendes...
Ds: Salm 71: 5
Recorda que enguany RIE ens ofereix
una agenda. Parla amb la Dorcas
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

