Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies.
 Per les persones més grans, especialment en aquest moments que són molt vulnerables.
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 un lloc per passar aquest
temps de confinament. (Els més vulnerables)
 Per la situació de crisi sanitària que està vivint el nostre país i tot el món.
 Pels ministeris i serveis a la comunitat. Agraïm la capacitat i l’oportunitat que el
Senyor ens dona per servir.
 Per la comunitat en aquest moments que es fa difícil poder celebrar junts el Crist
 Per les persones que treballen per cobrir les nostres necessitats: personal
sanitari, treballadors dels comerços d’alimentació, transportistes, serveis
d’emergència, voluntaris...
 Per les persones que pateixen, que puguem ser llum i font d’esperança.
 Agrair el do de la vida, i les possibilitats que ens dona per compartir l’amor
Déu.

5 d’abril de 2020
Número 1732

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
15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Senyores
Dijous a les 18h

Corals
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Al·leluia: a les 20h
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Bona Llavor

Suport
Meducatiu: Dijous 2/4 de 6
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Diaques
Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Manel P: 615315239
Pastor: Nelson Araujo 696317485

L’Estel:

5 d’abril //12 d’abril
Diaca de torn: Myriam R//Eva LL
Torn de porta:

ANIVERSARIS
5 Pascual H, 9 Cristina B,10 Miriam V

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

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

Pregària del profeta Habacuc
a l’estil de complantes:

Poseu-vos de fons música de corda i
llegiu tranquil·lament

Senyor, he sentit a dir el que tu havies fet, i estic atemorit!
Oh, Senyor, fes reviure la teva obra en el nostre temps,
en el nostre temps fes-la conèixer!
Fins en la ira, recorda’t de tenir compassió!
Déu ve des de Teman i el Sant des del puig de Paran. (Pausa)
La seva majestat cobreix el cel, i la terra s’omple de la seva glòria.
La seva resplendor és com el sol, i de les mans li surten dos raigs de llum; allí
s’amaga el seu poder.
Davant seu camina la pesta, i la febre segueix les seves petjades.
S’atura i amida la terra, mira i les nacions tremolen; les muntanyes perennes
s’esberlen, els turons antics s’enfonsen; però els seus camins són eterns.
He vist les tendes de Cuixan plenes de terror; tremolen els pavellons del país de
Madian.
¿Estàs enutjat, Senyor, contra els rius? ¿És contra els rius, el teu furor, o va
contra la mar, la teva ira, quan cavalques sobre els teus cavalls, sobre els teus
carros victoriosos?
Has desenfundat del tot el teu arc, les malediccions són les sagetes que tens
promeses. (Pausa)
Solques la terra amb torrentades; només de veure’t, les muntanyes
s’esgarrifen,
un fort aiguat descarrega, l’abisme fa sentir la seva veu alçant les mans
enlaire.
El sol i la lluna s’aturen al seu estatge; a la llum de les teves sagetes
desapareixen, quan brilla la teva llança fulgurant.
Tot indignat recorres la terra, furient aixafes les nacions.
Surts per salvar el teu poble, per salvar el teu ungit; esclafes el cap del casal
dels malvats, destapes els fonaments fins a la roca. (Pausa)
Amb les seves pròpies llances has foradat el cap dels seus guerrers,
que es llençaven com una tempesta per destrossar-nos exultant de goig, com
qui va a devorar un indefens en un amagatall.
Recorres la mar amb els teus cavalls, a través de l’onatge de les extenses
aigües.
Ho he sentit i se m’han commogut les entranyes, el brogit ha fet tremolar els
meus llavis, una esgarrifança se m’ha ficat als ossos: tot jo era un tremolor.
Però ara espero tranquil el dia de l’angoixa, quan ell vindrà contra el poble
que ens envaeix.
Encara que la figuera no floreixi, ni la vinya doni fruit, i manqui la collita de
l’olivera, i els conreus no produeixin res per a menjar, i no hi hagi ovelles al
corral ni bous als estables, jo m’alegraré en el Senyor i em gloriaré en el Déu
de la meva salvació.
El Senyor, el Déu Etern, és la meva força; ell farà els meus peus àgils com els
dels cérvols i em farà caminar per les altures.

Malgrat l’estat d’alarma, seguim treballant, no podem
parar, les necessitats no desapareixen. Mentre tinguem
productes continuarem donant servei a les persones que
ho necessitin. En aquests temps difícils necessitem el
vostre recolzament en oració
Propera distribució
GRÀCIES
http://www.bonallavor.es/
24 d’abril de 2020
bonallavordiaconia@gmail.com

ESTEM AL TEU COSTAT
Tots el diumenges ens trobem en a les 18 en el
canal Youtube

Aquest dimecres reunió de pregària a les
20h , ens trobem al Zoom.
12-4 a les 11,30 Mosaic.
Si vols participar en aquestes activitats envia un
Wass durant la setmana
al
pastor
650794353 i podràs connectar-te per Zoom.

A CTIVITATS PRESENCIALS
suspeses FINS NOU AVIS

Estàs sol o sola, ets una persona
gran, estàs malalt. Et sents
vulnerable, necessites ajut o
necessites parlar. No ho dubtis,
posa’t en contacte amb nosaltres.

LECTURES BÍBLIQUES
La falta de coneixement segur
sobre alguna cosa ens provoca
incertesa, però nosaltres tenim
certeses i esperança.
Dll: Sl 40,4// Dm:1Tm 6,17//

LA PREGUNTA DE L’ED
Aprèn amb nosaltres!!!

Al MES de març:
Vàrem buscar un home: era el Profeta
Jeremies
MES D’ABRIL
BUSQUEM UN OBJECTE
Pista 1: Era de plata i es podia fer servir.

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

Dc:1Co 13,12//Dj: Sl 37,31//
Dv: 2Te 3,4/ Ds: He 6,11 i 4,12

