Motius de Pregària
Pels malalts, malaltes i les seves famílies, la llista és llarga.
Per la zona del segrià i la responsabilitat personal.
Per les persones més grans.
Per cada una de les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets,
familiars..) que s’han distanciat del Senyor.
 Per la situació de crisi sanitària que està vivint el nostre país i tot el món.
 Pels ministeris i serveis a la comunitat: Bona Llavor, Escola dominical, Coral,
Equip dels cultes...
 Per la comunitat en aquest moments de dificultat, per saber dom gestionar aquesta crisi i per
poder celebrar junts el Crist.
 Pels diaques i el pastor , saviesa i visió per seguir desenvolupant la tasca que tenim
encomanada i els reptes que nous que haurem de superar cada dia.
 Per les persones que treballen per cobrir les nostres necessitats.
 Per les persones que pateixen, opressió i discriminació que puguem ser llum i font
d’esperança.
 Agrair el do de la vida, les possibilitats que ens dona per compartir l’amor Déu, i
els dons que ens ha donat el Senyor.





Cultes

15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Senyores
Dijous a les 18h

Corals
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Al·leluia: a les 20h

Número 1745

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!
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Bona Llavor

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

Caldera-Grup de pregària

5 de juliol 2020

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 de juliol//12 de juliol
Diaca de torn: Eva LL//Manel P
Torn de porta: Segons disponibilitat

ANIVERSARIS

7 Maruja M/8 Erin A, Adrià L
10 Joan O

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

SÍMPTOMES DE L'EPIDÈMIA DE FELICITAT
Blog : Enrique Martínez Lozano

Abans de continuar llegint, agafa la Bíblia i rellegeix el text de Mt 5,1-12.
Fet? doncs apa ja pots començar!.
Ara ja pots començar la lectura que us proposo aquesta setmana i espero
que us sigui de benedicció.
Si vol seguir vivint amb por, dependència, conflicte, malaltia i conformitat,
eviti tot contacte amb persones amb aquests símptomes. Aquesta malaltia és
extremadament contagiosa! Si ja té símptomes, ha de saber que la seva
condició és probablement irreversible. No existeix una vacuna contra la
malaltia.
1. Tendència a guiar-se per la intuïció personal en lloc d'actuar sota la
pressió de les pors, idees preconcebudes i condicionaments del passat.
2. Falta total d'interès a jutjar als altres, jutjar-se a si mateix i estar interessat
en qualsevol cosa que generi conflicte.
3. Pèrdua completa de la capacitat de preocupació (aquest és un dels
símptomes més greus).
4. Constant plaer d'apreciar les coses i els éssers tal com són, que porta a la
desaparició de l'hàbit de voler canviar els altres.
5. Intens desig de transformar-se per gestionar positivament els pensaments,
les emocions, el cos físic, la vida material i l'entorn per desenvolupar
constantment el seu potencial de salut, creativitat i amor.
6. Repetits atacs de somriure, aquest somriure que diu "gràcies" i expressa un
sentiment d'unitat i harmonia amb tots els éssers vius.
7. Apertura creixent sense parar cap a l'esperit de la infància, cap a la
simplicitat, el riure i l'alegria.
8. Moments cada vegada més freqüents de comunicació conscient amb la
profunditat pròpia i de vivència de la no-dualitat ..., amb la sensació de
plenitud i felicitat que l'acompanya.
9. Plaer de comportar-te com un sanador que porta alegria i llum, en lloc de
crítica o indiferència.
10. Capacitat de viure sol @, en parella i en societat, amb fluïdesa i igualtat,
sense jugar a ser víctima, botxí o salvador
11. Responsabilitat d'oferir als al món els seus somnis d'un futur just,
harmoniós i pacífic.
12. Acceptació total de la presència pròpia a la terra i disposició a triar en
cada moment, el que és bell, el que és bo i el que és veritable.
Atès que aquesta malaltia de la felicitat causa una pèrdua de la por a morir,
que és un dels pilars centrals de les creences de la societat materialista
moderna, és probable que es produeixin disturbis socials, com vagues de la
ment bel·licosa i de la necessitat de tenir raó.

En aquests temps difícils necessitem el vostre
recolzament en oració.
http://www.bonallavor.es/
bonallavordiaconia@gmail.com

GRÀCIES

OFRENA
Tots el diumenges ens trobem en a les
18 en el canal Youtube. I després al
ZOOM amb el cafè i les pastes.
El dimecres reunió de pregària a les
20h al Zoom.
12-7 Mosaic a les 11,30 al ZOOM
19-7 Classe d’ED a les 11h al ZOOM
Tema: Repensar l’església
Si vols participar en aquestes activitats
envia un Wass abans al
pastor
650794353 i podràs connectar-te per
Zoom.

ESTEM AL TEU COSTAT

A CTIVITATS PRESENCIALS
suspeses FINS NOU AVIS

Estàs sol o sola, ets una persona
gran, estàs malalta. Et sents
vulnerable, necessites ajut o
CLASSIFICACIÓ FINAL necessites parlar. No ho dubtis,
LA PREGUNTA DE L’ED posa’t en contacte amb nosaltres.
Anna P 62 punts
650794353
Júlia i Andreu, Família Orengo 48
LECTURES BÍBLIQUES
Paco Romero 42
Ser conscients dels temps
David R 28
que vivim ens fa actuar amb
PUBLICACIONS UEBE
conseqüència buscant el rostre Déu.
Dues noves publicacions de la UEBE:
Dll: Rm 13,11-14;Dm: 2Cr 7,14
tercer video de testimonis de fe renovada Dc: Rm 10,14-15;Dj: Gal 5,22-23 ;
https://uebe.org/
Dv: Rm 12,11-12;Ds: Jn 15,1-5
Revista Unidos num 20
https://uebe.org/unidos/#actual
Primera Església Evangèlica Baptista de Saba-

