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.

22 de desembre de 2019
Número 1717

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:
22 de desembre// 29 de desembre
Diaca de torn: Manel P//David R
Torn de porta: Rubèn R// Rubén R

No us oblideu de
fer el bé i de
compartir allò que
teniu: aquests són
els sacrificis que
agraden a Déu
He 13,16

ANIVERSARIS
24-12 Daniel P M
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ELS REGALS DE NADAL

Raquel Reginaldo

Fa uns dies parlàvem amb la meva neboda del Canadà, sobre les
tradicions gastronòmiques de Catalunya per les festes de Nadal, em va
preguntar com en dèiem nosaltres de l'endemà de Nadal, li vaig dir
Sant Esteve i és festa a Catalunya, Em va dir que allà en diuen “el dia de
les caixes” perquè la gent van amb les caixes per retornar els regals
rebuts el dia abans...
Això em va fer pensar perquè es fan els regals per Nadal? Encara que
la majoria de gent segurament ho ignoren, o no els interessa, és per
recordar el regal més valuós mai rebut que ens va fer el Senyor a la
humanitat: el seu Fill estimat, el Messies promès naixia a Betlem, un
regal que es va completar amb la seva mort i resurrecció. Quin regal,
no espot comparar amb cap altre.
Ara bé, Déu ens va fer el regal i ens l’ofereix, de nosaltres
d’obrir-lo amb il·lusió, alegria, gratitud i quedar-nos el dins el
cor, o deixar-lo pel dia de les caixes i canviar-lo per als
mundanals, Déu no obliga mai a ningú, Ell ofereix el regal i ens

depèn
nostre
plaers
diu: et

proposo d’escollir entre la vida i la mort, entre la benedicció i la
maledicció, tu escull la vida i viuràs. Deuteronomi 30:19 i també: Déu
ha estimat tant al món que ha donat el seu Fill únic perquè no es perdi
ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Joan 3:16
Aquest és el gran regal, la decisió és individual, de cadascú: acceptar-lo
o refusar-lo, quedar-lo en el cor, o fer com els qui fan el dia de les
caixes.

ATENCIÓ:
El dijous 26-12 i 2-1
No tindrem les activitats habituals
26-12 festa xics i grans
DIUMENGE 5-1 NOMÉS CULTE AL MATÍ

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

LA PREGUNTA DE L’ED
CONCURS DESEMBRE:

22-12 EEB Redemptor concert de Busquem una dona
Nadal 12h.
Pista 4. Però van caure-hi
25-12 Culte de Nadal 11h
26-12 Festa xics i grans a les 19h
31-12 Sopar de DUC de Cap d’Any
1-1-Concert coral Al·leluia a les
19h.”11 Raons per sentir Goig”
5-1 No hi haurà ED Culte d’adoració a

els qui li volien posar.
Pista 3. Volien posar una
trampa a Jesús.
Pista 2. Segons la llei
jueva havia de morir de forma cruel.
Pista 1. La Bíblia no diu el seu nom

MEMÒRIES/INFORMES
les 11h
1-2 Assemblea d’Església a les 19h
Responsables de ministeris comenceu a
Informació detallada al taulell
elaborar les vostres valoracions i
suggeriments per la tasca realitzada
SOPAR DE CAP D’ANY
aquest any a punt d’acabar. Lliurar
abans del 19 de gener.
Hi ha petits moments, senzills ,plens
de tendresa i agraïment, un d’aquest
moments especials són el sopar i el LECTURES BÍBLIQUES
culte de cap d’any. No hi faltis!!
TEMPS DE JOIA
LA LLIBRERIA DE LA 1EEBS

Dll: Lc 1: 26-33
A la llibreria pots trobar moltes coses
Dm: Lc1: 34-38
interessants que pots regalar. Llibres,
Cd, petits detalls, calendaris, Dc: Mt 2: 6
Dv: Lc 2: 8-14
agendes...

Dj: Lc 2: 1-7
Ds: Lc 2: 15-21
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