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
Diumenge: Escola dominical 11 h
Dijous: Culte de pregària a les 20h
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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!

Bona Llavor
Suport educatiu: Dijous 2/4 de 6

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

Senyores
Dijous a les 18h

Corals
Al·leluia: a les 20h

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

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

El calendari cristià i la Covid-19 (II)
La Passió de Crist
Durant la Setmana de la Passió de 2020, la CNN va mostrar el lloc geogràfic de la
Pasqua original però en el temps del confinament. Pels carrers de Jerusalem no hi
passava ni una ànima, les botigues estaven tancades i la gent restava obedient a
casa seva. Per primera vegada en la memòria viva, la Pasqua se celebrava a porta
tancada. Enmig de la pandèmia del coronavirus que ha mantingut a la majoria de la
gent tancada i confinada, la paraula de Déu a Israel en l'esclavitud, "quan jo vegi la

sang, passaré de llarg" va ser útil durant la Setmana de la passió del present any
2020. L’episodi original va ocórrer en temps aterridors quan el Senyor va enviar plagues per estovar el cor de el faraó. El fet de que el faraó necessités la mort dels primogènits, inclosos els dels animals, per alliberar Israel de l'esclavatge diu molt sobre
els efectes esfereïdors i dramàtics al voltant de la primera Pasqua que a hores d’ara
celebrem en motiu de la Crucifixió del Crist. L'Anyell de la Pasqua és ara l'Anyell de
Déu que treu el pecat del món (Joan 1:36; Hebreus 9: 11-14).
La gent sovint es pregunta perquè culpem al faraó per la seva intransigència si en
realitat va ser el Senyor qui va endurir el seu cor, segons ens relata l'escriptor de
l'Èxode. Llegint el text, semblaria impensable que la determinació d'un ésser humà
pogués ser tan forta, que davant del patiment de tot un poble encara seguís persistint. Però això és el que passa quan els éssers humans insisteixen a anar en contra de
la voluntat de Déu. Creem l'atmosfera propicia perquè el mal prosperi i el dolor i el
sofriment resultants ens afecten a tots, com en els dies de el faraó.

El mal pot ser persistent i inexplicable. L'adjectiu "sant" (o "bo") es va afegir a aquell
divendres anys més tard. La Passió de Crist va ser una experiència tan agonitzant
que en algun moment la suor de Jesús va prendre forma de sang. El dia original de
la Passió va ser un dia de dolor i pena. Els seguidors de Jesús van haver de fugir per
salvar la vida i posar-se a cobert. Quan, en la creu, Jesús va cridar: «Déu meu, Déu

meu, per què m'has abandonat?», citava paraules del Salm 22, i això era indicatiu
de què allò escrit en temps de l’Antic Testament, s’estava complint en el moment de
la crucifixió del Crist.

J. Kwabena Asamoah-Gyadu es professor de la càtedra Baëta-Grau de Cristianisme
Africà i Teologia Pentecostal al Theological Seminary, a Legon (Ghana). (en protestantedigital.com)

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

GRÀCIES
OFRENA
Diumenge 1 de novembre a les 18h
culte d'adoració si les circumstàncies ho Responsabilitat, compromís ,
privilegi, adoració... Les teves
permeten el celebrarem de manera
aportacions són necessàries
presencial, seguint tots els protocols de
seguretat i alhora l’emetrem pel nostre pel manteniment de la comunitat.
canal Youtube.
ES 84 0081 0384 2400 0119 7930
25 del 10 a les 11,30 Mosaic, per Zoom,
FBlive i presencial si les circumstàncies ho LA PREGUNTA DE L’ED
permeten
Comencem un curs una mica
Tot els dimecres Trobada de pregària a
especial, però no volem perdre
les 20h per ZOOM
l’ocasió de seguir estudiant la
1 de novembre torna amb energia
l’Escola Dominical a les 11 del matí de Paraula
MES D’OCTUBRE: BUSQUEM UN HOME
moment per ZOOM i FB Live
PISTA 4: El primer cop volia fer una
Convida als teus contactes.
pregunta i parlar amb el Senyor. Hi va
FORMACIÓ
anar de nit
CET: Seminari: Teologia del ministerio PISTA 3: Només el trobem en un dels
pastoral: Fundamentos. Dies 17-10; 7-11i evangelis, però surt tres vegades en
12-12 a la EB de Badalona
Seminari Taller: Estrategia de Jesus y el situacions diferents
discipulado: Discipulos que hacen PISTA 2: Era poruc, tenia por del que
diran
discipulos. Dies 26-10 16-11 i 14-12
CONVENCIÓ: Pots inscriure’t a la 68è PISTA 1: era una persona important
Convenció que es celebrarà del 23 al 25 entre el jueus
d’octubre.
GLOBAL-LEADERSHIP:13 i 14 de novembre CALENDARI SOLIDARI
Terr assa for mació de lid eratge.
RIE ha preparat un bonic calendari
Www.global-leadership.es/es
solidari pel 2021. Feu la comanda amb
OPERACIÓ NEN DE NADAL
temps
https://operacionninodelanavida
d.org/

LECTURES BÍBLIQUES
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

La sang de Jesús ens neteja del pecat
Dll Mt 26: 26-30; Dm Jn 6: 53-56;
Dc Rm 3: 25-26; Dj Rm 5: 9-10;
Dv 1 Pere 1: 18-21; Dss Ap 1: 4-6

TRASPÁS
El passat 21 d’octubre va passar a la
presència del Senyor la Maria, l’ávia del
nostre germà Dani Pérez. Donem gràcies
per la seva vida. Preguem per la família,
que el Senyor estigui amb ells en aquests
moments de dolor.

