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.
 Agrair el do de la vida, l’any que s’acaba i les possibilitats pel
nou any que comença.

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

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Senyores

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!

Estigueu joiosos en l'esperança, sigueu pacients en
la tribulació, sigueu constants en l'oració.

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

5 de gener// 12 de gener
Diaca de torn: Myriam R// Eva LL
Torn de porta: Benjamí G// Rubèn R

ANIVERSARIS
8-1 Ivan C A

Al·leluia: a les 20h

Benvingut!

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

L’Estel:

Corals

Número 1719

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell
93 7103540

Bona Llavor

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

Dijous a les 18h

5 de gener de 2020

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té les
guardis només per a tu.
fulleto@1eebs.com

Rm 12,12
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

La visita dels mags

Mt 2,1-12

Després del naixement de Jesús a Betlem de Judea, en temps del rei Herodes, van arribar a
Jerusalem uns mags de l'orient, i preguntaven: "On és el rei dels jueus que ha nascut? Perquè
hem vist el seu estel a l'orient i hem vingut a adorar-lo."En sentir-ho, el rei Herodes es va
inquietar, i amb ell tot Jerusalem. Aleshores, va reunir tots els principals sacerdots i els mestres de la Llei del poble i els preguntava on havia de néixer el Crist. Ells li respongueren: "A
Betlem de Judea, així ho va escriure el profeta: I tu, Betlem, terra de Judà, no ets pas la més
petita entre les principals de Judà, perquè de tu sortirà un príncep que pasturarà Israel, el
meu poble."
Llavors Herodes féu venir d'amagat els mags i esbrinà exactament quan havia Aparegut l'estel. Després els envià a Betlem amb aquest encàrrec: "Aneu i informeu-vos bé sobre l'infant, i
així que l'hàgiu trobat aviseu-me, perquè jo també vagi a adorar-lo."
Ells, després d'escoltar el rei, se n'anaren; i en això que l'estel que havien vist a l'orient els
anava al davant fins que s'aturà damunt el lloc on era l'infant. Quan van veure l'estel van
sentir una alegria immensa. Després entraren a la casa, van veure l'infant amb la seva mare,
Maria, i, de genolls, el van adorar. Llavors van obrir les seves arques i li van oferir, com a
presents, or, encens i mirra. Advertits en somnis de no tornar vers Herodes, van emprendre
la tornada al seu país per un altre camí.
Mirem aquests mags que venien d’Orient seguint una estrella que havien vist en el cel,
que no era gens habitual i que anunciava el naixement del rei dels jueus. Hi ha moltes
teories sobre l’ètnia i la procedència d’aquests homes d’Orient, però hi ha una cosa que
sembla certa: no eren jueus, eren gentils.
Durant segles, la gent va suposar que el Salvador vindria específicament per deslliurar als
jueus, el poble escollit per Déu. Era una suposició raonable, perquè van ser perseguits
constantment per les nacions gentils que els envoltaven i que veneraven falsos déus molt
diferent del Déu del poble jueu. Si l’únic Déu venia a la terra per establir el seu regne
etern, segurament era pel bé dels jueus i es carregaria a tots els infidels que els
envoltaven. Però sabem que no fou així, quan Déu revelà la importància del naixement de
Jesús als mags, ens adonem que el seu missatge és per tothom, sense importar qui som o
el que som.
A Fets 15, l’apòstol Pere reconeix que l’Esperit Sant ja no distingeix entre jueus i gentils.
Qualsevol que tingui fe en Jesús s’ha convertit en un fill escollit de Déu. Pau va més enllà
a Colossencs 3, dient: "Aquí no hi ha grec ni jueu, circumcís ni incircumcís, bàrbar ni
escita, esclau ni lliure; només hi ha el Crist, que ho és tot i és en tots." Jesús va deixar
clara la Comissió que va encomanar: Ell desitjava que totes les nacions el coneguessin.
I aquesta és la nostra feina, portar la bona notícia, explicar el regne de Déu a tota la
humanitat. I aquesta feina, la podem desenvolupar totes les persones que han acceptat
que el Crist formi part de les seves vides. Només cal fer les feines a les quals som cridats,
posar-nos a les mans del Senyor i aquest ens capacitarà, si nosaltres som fidels i constants
en el servei. No té en compte si som gent del nord o del sud, no té en compte si som
homes o dones, no té en compte si som joves o vells, no té en compte si tenim estudis o
no, només mira el nostre cor i les ganes de servir-lo.

A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones. Ens
sentim agraïts per la vostra col·laboració, recolzament i suport en
oració, però necessitem mans, us necessitem els dijous i els divendres.
Moltes gràcies! Propera distribució: 10-1
http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

LA PREGUNTA DE
CONCURS DESEMBRE:
9-1 Suport educatiu, Trobada de Busquem una dona
Pista 1. Era casada i el
Senyores, Culte de pregària
matrimoni era molt fidel al Senyor.
10-1 Rebost
CLASSIFICACIÓ PROVISIONAL
11-1 Concert Coral a l’EBB de Verdi Família Orengo 24/ Julia i Andreu 22/
24-1 Rebost
Anna P 20/Paco R 18/ David R 14
1-2 Assemblea d’Església a les 19h
Informació detallada al taulell

ASSEMBLEA D’ESGLÉSIA

EL ECO
S’ha publicat a la pàgina web de la
UEBE, L'ECO Baptista, aquí us deixo
el link:
https://uebe.org/el_eco_bautista/

L’1 de febrer és una data important per la
nostra comunitat. Ens trobarem per fer
balanç de l’any passat, marcarem línies de
treball, escollirem les persones que ens
dirigiran en el desenvolupament dels
VOLUNTARIS/ES
diferents ministeris, però sobretot coma
comunitat pregarem i ens posarem sota la
Necessitem persones voluntàries que
direcció del Senyor per aquest any 2020.
disposin d’una hora a la setmana per
parlar en català amb persones MEMÒRIES/INFORMES
arribades fa poc i que volen aprendre Responsables de ministeris com teniu les
la nostra llengua. Adreceu-vos a M. vostres valoracions i suggeriments de la
Antònia o a l'Àngela R
tasca realitzada aquest any. Lliurar abans
del 19 de gener. Myriam o correu
AUTOCAR VERDI

El dissabte 11 de gener la Coral
tanca el cicle de concerts de Nadal a
l’EEB de Gràcia situada al carrer
Verdi de Barcelona. Si voleu
acompanyar-nos en l’autocar parleu
amb en Benjamí G

LECTURES BÍBLIQUES
Cal viure confiats i plens d’esprança
Dll: Jr 29,11// Dm: Hb 6,19
Dc: Rm 5,5 Dj: Hb 11,1
Dv: Rm 15,13 Ds: 1Pe 1,3

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

