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, tant difícils de desenvolupar
Per la comunitat en aquest moments de dificultat per 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.

19 d’abril de 2020
Número 1734

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
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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:

19 d’abril//26 d’abril
Diaca de torn: Eva LL//Manel P
Torn de porta: Segons disponibilitat

ANIVERSARIS
19 ROBERT F; 21 AMELIA M

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

DESIDERATA
La setmana passada em van recordar aquest escrit que vull compartir amb
vosaltres. L’escrit fou trobat en l’ església de Saint Paul a Baltimore
(Maryland) i datat en 1692. Traduït a l’anglès per Max Ehrmann* el 1927.

Camina plàcidament entre el soroll i la pressa
i pensa en la pau que hi pot haver en el silenci.
En mesura del possible i sense rendir-te,
has de mantenir bones relacions amb tothom.
Enuncia la teva veritat d’una manera serena i clara
i escolta als altres,
fins i tot als més dropos i ignorants;
també ells tenen la seva pròpia història.
Esquiva a les persones sorolloses i agressives,
perquè són un enuig per a l’esperit.
Si et compares amb els altres,
et tornaràs una persona banal i amargada,
doncs sempre hi haurà persones més grans i més petites que tu.
Gaudeix dels teus èxits i dels teus plans.
Has de mantenir l’interès en la teva pròpia carrera, per humil que aquesta
sigui; és un veritable tresor en el fortuït canviar dels temps.
Sigues caut en els teus negocis,
perquè el món està ple d’enganys.
Però no deixis que això et faci tornar cec cap a la virtut que existeix;
moltes persones s’esforcen per assolir nobles ideals;
I la vida és plena d’heroisme.
Sigues sincer amb tu mateix, no fingeixis l’afecte.
I no siguis cínic en l’amor,
ja que en mig de totes les asprors i desenganys,
ell és perenne com l'herba.
Preneu amablement el consell dels anys,
abandonant graciosament de les coses de la joventut.
Cultiva la fermesa de l’esperit, perquè et protegeixi en les adversitats sobtades.
Molts temors neixen de la fatiga i la soledat.
Sobre una sana disciplina,
sigues benèvol amb tu mateix.
Ets un fill de l’Univers,
ni més ni menys que els arbres i les estrelles,
tens dret a existir.
De manera que, et resulti clar o no,
indubtablement, l’univers camina com ha de ser.
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

Per tant, has d’estar en pau amb Déu
qualsevol que sigui la idea que d' Ell tingues.
I siguin quins siguin els teus treballs i aspiracions,
conserva la pau amb la teva ànima en bulliciosa confusió de la vida.
Fins i tot amb tota la seva falsedat, els seus dolors i els somnis fallits,
el món no deixa de ser sempre bonic.
Sigues alegre.
Esforçat per ser feliç.
http://www.bonallavor.es/
bonallavordiaconia@gmail.com

Tots el
diumenges ens trobem en a les 18 en el
canal Youtube. Aquest amb Sant sopar
El dimecres reunió de pregària a les 20h
ens trobem al Zoom.
Si vols participar en aquesta activitat
envia un Wass abans de dimecres al
pastor 650794353
i
podràs
connectar-te per Zoom.

A CTIVITATS PRESENCIALS
suspeses FINS NOU AVIS

En aquests temps difícils
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La sinceritat un valor necessari per
establir una bona relació amb Déu i
compartir el seu amor.
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LA PREGUNTA DE L’ED
Aprèn amb nosaltres!!!

MES D’ABRIL
BUSQUEM UN OBJECTE
PISTA 3:El funcionari tenia molts germans
i ell era l’últim
PISTA 2: Pertanyia un alt funcionari d'Egipci
Pista 1: Era de plata i es podia fer servir.

ESTEM AL TEU COSTAT
Estàs sol o sola, ets una persona gran, estàs malalta. Et sents vulnerable,
necessites ajut o necessites parlar. No ho dubtis, posa’t en contacte amb
nosaltres. 650794353

