Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la Maria Cs, l’
Amadeu, l’avia del Dani P, Raquel R.
 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 les que han sofert una pèrdua.
 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, Mosaic, Evangelització...
 Per la comunitat en aquest moments de dificultat, per saber com gestionar
aquesta crisi i per poder celebrar junts el Crist. Per la responsabilitat personal de
cada un de nosaltres.
 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 la Llar d’avis de Vilafranca, l’Hospital Evangèlic i RIE.
 Per les persones que pateixen, opressió i discriminació. Que puguem ser llum i
font d’esperança. Pel campament de refugiats de Moria
 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
Diumenge: Escola dominical 11 h
Dijous: Culte de pregària a les 20h

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.
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Al·leluia: a les 20h

13-9-2020
Número 1755

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

L’Estel:
6 de setembre//13 de setembre
Diaca de torn: Eva LL//Manel P
Torn de porta: Segons disponibilitat

ANIVERSARIS
16 Jaime R

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

Em farà reposar en delicats pasturatges,
prop d'aigües tranquil·les em menarà S a l m 23
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

9è i últim àlbum de fotos estiu 2020
En aquests temps difícils necessitem el vostre
recolzament en oració.
http://www.bonallavor.es/

Déu hi és present, es cert
com l’aire que respiro.

bonallavordiaconia@gmail.com

GRÀCIES

OFRENA
Una font brolla al peu de la creu
de vida pura que no té preu

La meva força,
el meu alè, roca
ferma en la
debilitat

Diumenge 20 de setembre a les 18h, si
les circumstàncies ho permeten, farem
el culte de manera presencial, seguint
tots els protocols de seguretat i alhora
l’emetrem pel nostre canal Youtube.
Convida als teus contactes.

Quan gran que és Déu, canta
amb mi i tots veurem, quan
gran que és Déu
Vinc a tu, oh Senyor, demanant valor

Jo sóc l’aigua que us
apaga tota set i
tot anhel.
Donan’s la pau

R EPRENEM ELS CULTES
D IUMENGE A LES 18 H

Com de set el cérvol brama,
pel corrent ple de frescor,

LA REPRESA
Reiniciem les trobades de pregaria per
zoom els dimecres a les 20h. Un moment
per posar a les mans del Senyor la nostra
vida com a comunitat i agrair les
benediccions que rebem.
També es torna a posar en marxa Mosaic
el 2n i 4t diumenge de cada mes a les
11,30.
Ja us anirem informant!!!

ESTEM AL TEU COSTAT

l’anima em clama pels teus
dolços rius, Senyor
AJUDA PEL CAMP DE MOIRA (LESBOS)
Crida del Consell Evangèlic de Cat d’ajut econòmic després de l’incendi per
reconstruir les instal·lacions cremades de REMAR
ES32 2100 0923 7402 0020 1584 Indicant: Camp de Moira

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/ 93 710 3540

MESURES PER DISMINUIR EL RISC

Ús obligatori de mascareta dels
assistents.
Control de temperatura i rentat de mans
a l’entrar.
Mantenir la distància adequada en tot
moment
Recomanem per la seva seguretat, la no
assistència de les persones de risc:
Les persones de més de 65
Persones amb patologies prèvies, que el
virus pot afectar de manera més greu.
Dones embarassades
Els infants es quedaran amb els seus
pares o tutors i respectaran les mateixes
mesures de seguretat

LECTURES BÍBLIQUES

Aferrats a la Paraula que ens aporta una mirada diferent i és vida en
constant evolució per cada una de nosaltres.
Dll:Hb 4,12;Dm:Pr 16,9 ;Dc: Is 40,8;Dj:Sl 42,1-2;Dv:1Jo 3,1;
Ds:1 Tm 1,12;

