Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies.
 Per les persones grans .
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves,

infants. Per tots aquells (fills, nets, familiars..) 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: Grup dinamitzador d’evangelització,
L’Escola Dominical, Coral, grup de Senyores, culte de pregària, Bona Llavor, Mosaic,
Trobada d’altura, Punt de partida, Més que un té... Pels responsables de tots els
ministeris i serveis. Agraïm la capacitat i l’oportunitat que el Senyor ens dona per servir.
 Per les persones que pateixen: refugiats, presos, situacions de guerra,
violència, esclavatge, la força incontrolable de la natura, la pèrdua d’un ésser
estimat, la malaltia del coronavirus especialment Wuhan, Italia, Corea, Iran
 Agrair el do de la vida, i les possibilitats que ens dona per compartir
l’amor Déu.
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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!

Bona Llavor

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
Dijous a les 18h

Corals
Al·leluia: a les 20h
L’Estel:
23de març//1 de març
Diaca de torn: Manel P//David R
Torn de porta: Benjamí G// Rubén R

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

Diaques
2n dimarts de cada mes a 2/4 de
9 de la nit.
Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Manel P: 615315239
Pastor: Nelson Araujo 696317485

ANIVERSARIS
25 Gregori P;
26 Joan C;

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

Venerar el Senyor és primícia de saviesa,
el coneixement diví fa ser intel·ligent.
Pr 9,10
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Què és "Punt de partida"?

Pastor, Nelson Araujo

Moltes vegades escoltem sermons a l'església on se'ns demana que ens
comprometem més amb el Senyor i amb la seva església. Però en algunes
ocasions no sabem per on començar. Aquí és on entren en joc eines com
"Punt de partida". L'objectiu d'aquesta activitat és incentivar el compromís
amb la fe cristiana, el seguiment de Jesús i la comunitat local. Per a això el
que fem és crear "Un ambient conversacional on podem explorar la nostra
fe i créixer en comunitat".
Durant els quatre divendres de març i el primer divendres d'abril (cinc
divendres a total) quedarem per tenir un estudi bíblic i un sopar a la sala
d'actes de l'església. Serà una bona oportunitat per refermar la nostra fe,
enfortir la nostra comunió i equipar-nos per a la missió.
Ens agradaria que la quantitat més gran de germans i germanes de
l'Església puguin participar d'aquesta activitat. Estem segurs que serà de
molta benedicció i que ens motivarà a seguir comprometent-nos més amb
el Senyor i amb la seva església.
No són importants els anys de la nostra fe, que faci molt de temps o que
faci poc que venim a l'església, "Punt de Partida" ens ajudarà a respondre
adequadament a la crida que es fa Déu per exercir els dons que ell ens ha
donat i per complir la nostra missió en la proclamació, l'anticipació i la
construcció del Regne de Déu.
Per inscriure't a punt de partida només ho has de dir a Maria Antònia.
Contingut i calendari de l’activitat:
Sessió 01: La Historia. Les Escriptures. 06 març 20-22h.
Sessió 02: La Creació. El deteriorament humà. 13 març
Sessió 03: La Promesa. La Llei. 20 març
Sessió 04: La Rebel·lió. La Gràcia. 27 març
Sessió 05: L’esperit. L’Eternitat. 03 abril

LECTURES BÍBLIQUES

La por, emoció que serveix per alertar-nos d’un possible perill. Però com l’afrontem i vivim?
Quines eines tenim?

Dll:2 Tm 1,7// Dm:2Jn4,18//Dc:Sl 6,3// Dj:Rm 8,31/ Dv:Jn14,27/Ds: Sl 23,4

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: 6-3
http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

LA PREGUNTA DE L’ED
23-2 Culte d’adoració a les18 El
impossible mandato de amor a los
demàs, reflexió a càrrec del pastor
Victor Hernández.
28-2 Trobada d’altura, en aquesta
ocasió parlarem del Rebuig
29-2 Taller “Eines exegètiques pels
evangelis” a les 10h EP Betel carrer
Aragó BCN
6-3 Rebost/ Punt de partida,20h,
lloc 1eebs
8-3 E D a les 11h; Mosaic a les
11,30h; Culte d’adoració a les18h
Informació detallada al taulell

MES DE FEBRER
Busquem un noi
Pista 4: El pare demana que
ajudi la seva incredulitat
Pista 3. Jesús va dir que era per falta de
fe.
Pista 2: El pare demanava ajuda a qui no va
poder fer res.
Pista 1: Tenia un malaltia i patia molt.
Tres llibres parlen d’ell, però només un
és més extens

PLAFÓ DE PREGÀRIA

Dinamitzem el plafó de
pregària entre tots. És el
plafó de suro que tenim al
vestíbul . Posem en comú
TROBADA D’ALTURA
Una de les pors que no ens agrada allò que volem posar a les mans del
experimentar a la nostra vida és el Senyor i que considerem important per la
rebuig. La frustració que ens fa sentir comunitat i la nostra vida.
el fracàs incòmode i la majoria de
FORMACIÓ
vegades ens bloqueja i no ens deixa
avançar. Divendres 28 a Trobada 29-2 Taller “Eines exegètiques pels evangelis” a
d’altura en parlarem per seguir càrrec d’en Victor Hernández. A les 10h Lloc EP
Betel Sant Pau, Aragó,51 BCN
avançant. Per apuntar-vos:
Taller : L’espiritualitat a casa EEB El Redemptor a
M. Antònia o Paco
les 10h aportació 10€

SOL·LICITUD D’ALTA

Els nostres germans Dadci i Robert que ja fa
algun temps que es congreguen amb
nosaltres han demanat l’alta a la nostra
comunitat, per trasllat de la seva antiga
església
Missión Bautista Getsemani,
Asuncion, Paraguay.

CANVI D’ADREÇA
La nostra germana Teresa Q, des del dimarts
està instal·lada a la Residencia Vivendi del c
Riego 52 si us voleu posar en contacte amb ella
l'Àngela o la M Antònia us facilitaran el seu
numero de mòbil.

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

