Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la Maria Cs, l’

Amadeu, Raquel R.
 Per les persones més grans. Per les persones que han sofert una pèrdua.
 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 i la represa: 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 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, discriminació i efectes climàtics. Que
puguem ser llum i font d’esperança. Per la sequera que passen alguns països
especialment per Paraguai i els incendis que provoca.
 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

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.
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Corals

Número 1759

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
Dijous: Culte de pregària a les 20h

Senyores

11-10-2020

Suport educatiu: 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:

11 d’octubre//18 d’octubre
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R
Torn de porta: Segons disponibilitat

ANIVERSARIS
13 Dorcas O 14 Marta N

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

C ONNECTATS AMB EL S ENYOR

Carles Raurell
Director ED

Mai en les nostres curtes vides terrenals ens havíem trobat en una situació com
l’actual, enmig d’una crisi sanitària tan greu i universal que ha fet ajornar o fins i
tot anul·lar molts dels projectes que tenia plantejats la nostra societat. D’una
manera prou evident aquesta crisi també ha afectat a la nostra comunitat si més
no en l’aspecte més formal de l’activitat cúltica. Tot d’un plegat hem vist com per
motius sanitaris ens era privat de traslladar-nos al nostre temple per gaudir dels
cultes en viu i en directe ni realitzar aquelles activitats habituals de la nostra
església, que s’han vist desplaçades per més de 20 setmanes a un mon cibernètic
que si be, de moment ens sembla apassionant, a la llarga se’ns mostra una mica
“irreal”, ja que el que ens agrada més és poder-nos trobar, saludar i abraçar-nos i
això durant aquells llargs mesos no ho hem pogut fer. Malgrat tot, gràcies a Déu i
a la dedicació de molts germans hem pogut gaudir del culte virtual cada setmana i
compartir de forma telemàtica.
Ara, amb la relaxació de les mesures sanitàries hem començat a reactivar amb les
precaucions degudes, els cultes del diumenge per la tarda i el repartiment
d’aliments. De moment les altres activitats les continuarem fent a través de les
plataformes informàtiques a l’espera d’una millora de les noticies que ens
permetin retornar a la normalitat de la presencialitat.
Ara li toca a la nostra escola dominical de posar-se en marxa amb un nou curs,
presentant un programa de classes més modest, però sempre amb el desig de ser
un punt de servei al Senyor i de ser un lloc de trobada pels germans de l’església
on poder debatre sobre aspectes importants de la nostra vida i molt en especial en
la nostra relació amb el Creador. Precisament aquest és el lema d’enguany de la
nostra escola dominical: La importància d’estar connectats amb el Senyor, amb la
seva Paraula, amb nosaltres mateixos i amb els nostres germans. De moment i fins
que no es relaxin les mesures ens reunirem de forma virtual a través del zoom un
parell de vegades al mes en combinació amb el mosaic. Sabem que això és un
handicap per les persones que no disposen de les eines necessàries per accedir-hi.
Malauradament estem en un món que devora les persones tecnològicament
vulnerables i a vegades ens veiem incapaços de poder ajudar-les. En aquests
moments una trucada pot solucionar parcialment aquesta necessitat de
comunicació amb els nostres germans més febles. Demanem al Senyor que ens
ajudi a focalitzar les necessitats que tenim actualment, tenim en Ell aquell pare
amb qui podem parlar. Estant connectats amb els nostres germans estarem
connectats amb Ell.
Adaptant-nos a la nova realitat, diem ben fort...Benvinguts al nou curs de l’Escola
dominical !
Viviu tots units, tingueu els mateixos sentiments, estimeu els germans, sigueu
afectuosos i humils. 1 Pere 3:8
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/ 93 710 3540

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

Diumenge 18 d’octubre a les 18h culte
d'adoració si les circumstàncies ho
permeten el celebrarem de manera
presencial, seguint tots els protocols de
seguretat i alhora l’emetrem pel nostre
canal Youtube.
25 del 10 a les 11,30 Mosaic, per Zoom,
FBlive i presencial si les circumstàncies ho
permeten
Tot els dimecres Trobada de pregària a
les 20h per ZOOM
23 d’octubre Rebost
18 d’octubre torna amb energia l’ Escola
Dominical a les 11 del matí de moment
per ZOOM i FB Live
Convida als teus contactes.

servint amb
alegria!!

GRÀCIES

OFRENA
Responsabilitat, compromís ,
privilegi, adoració... Les teves
aportacions són necessàries
pel manteniment de la comunitat.

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930
LA PREGUNTA DE L’ED

Comencem un curs una mica
especial, però no volem
perdre l’ocasió de seguir
estudiant la Paraula
MES D’OCTUBRE
BUSQUEM UN HOME
PISTA 2: Era poruc, tenia por del que
diran
FORMACIÓ
PISTA 1: era una persona important
CET: Seminari: Teologia del ministerio entre el jueus
pastoral: Fundamentos. Dies 17-10; 7-11i
12-12 a la EB de Badalona
Seminari Taller: Estrategia de Jesus y el
discipulado: Discipulos que hacen
discipulos. Dies 26-10 16-11 i 14-12
CONVENCIÓ: Pots inscriure’t a la 68è
Convenció que es celebrarà del 23 al 25
d’octubre.
GLOBAL-LEADERSHIP:13 i 14 de novembre
Terrassa formació de lideratge.
Www.global-leadership.es/es

LECTURES BÍBLIQUES

CALENDARI SOLIDARI
RIE ha preparat un bonic calendari
solidari pel 2021. Feu la comanda amb
temps

OPERACIÓ NEN DE NADAL
https://operacionninodel
anavidad.org/

Les teves relacions i les teves motivacions són importants per Déu
Dll: Llc 11,9-10; Dm: Mc 11,24-25; Dc: Jm 4,12; Dj: Pr 16,3 ;
Dv: Pr 15,29; Ds: Jm 1,5 ;

