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

Amadeu, Raquel R, Mª Antonia P.
 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

El neci desfoga la seva passió, el savi acaba
per refrenar-la
Proverbis 29: 11
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

El Calendari cristià i la Covid-19 IV
L'Ascensió i Pentecosta
En l'ascensió de Jesús, els deixebles estaven tan confosos que van necessitar una seguretat angèlica: "Aquest mateix Jesús, que ha estat endut al cel, vindrà una altra vegada de la mateixa manera
que heu vist com se n’anava" (Fets 01:11 ). L'estat d'ànim queda clar pel fet que immediatament
després de l'ascensió, els deixebles es van posar en mode de confinament mentre esperaven la
presència poderosa de l'Esperit Sant (Fets 1:13). Perquè, com va dir Pere a la multitud el dia de la
Pentecosta, el Jesús que va ser crucificat era el mateix que "Déu va ressuscitar" (Fets 02:32) i,
"exaltat pel poder de Déu, i havent rebut de l'Pare l'Esperit Sant promès, ha vessat això que vosaltres ara veieu i sentiu "(Fets 02:33). En el dia de la Pentecosta, els deixebles van ser confinats a l’espera de ser "revestits de poder", i Déu no els va decebre, com llegim en Fets 2. Les dues celebracions, l'Ascensió i la Pentecosta, estan, per tant, relacionades perquè, com Pau indica, després de
l'ascensió és quan Crist va vessar dons sobre la seva església (Efesis 4: 8b). És a dir, quan l'església
surt de la seva manera de confinament amb el poder de l'Esperit, venç i emergeix com un instrument de Déu en un món atrapat en les urpes del mal. Perquè, "quan va ascendir" Jesús "va portar
captiva la captivitat" (Efesis 4: 8a).
Conclusió
En aquesta travessia des de la Crucifixió fins la Pentecosta, aprenem que, en última instància, la
determinació del mal no va poder resistir el poder del Déu Totpoderós. El mal sembla prosperar en
algunes circumstàncies, però mai té la darrera paraula pel que fa a Déu. "Una tomba buida hi és
per provar que el meu Salvador viu", com diu una cançó gospel popular, però el nostre més gran
testimoni és en el poder vivent del Crist ressuscitat. Això és el que aprenem de la història bíblica de
la salvació. El mal pot tenir un efecte aterridor quan veiem com els deixebles van ser mantinguts
en confinament fins el dia de la resurrecció. És sorprenent que les mateixes qualitats que se suposa que tenia el Bè de la Pasqua a l'Èxode també s'atribueixin a Jesucrist. Crist és el nostre Anyell de
la Pasqua. Se’l descriu amb paraules escollides de l'Èxode, com algú que la seva és preciosa, "un bè
sense taca i sense defecte" i que havia estat "destinat des d'abans que Déu creés el món, però que
es va manifestar en aquests últims temps per amor a vosaltres”(1 Pere 1: 19-20).
Podem tenir diferents punts de vista sobre perquè el món està sent afligit per la COVID-19. Abunden moltes teories que van des de teories conspiratives fins que la pandèmia és un càstig de Déu
contra el pecat i la rebel·lió humana. Qualsevol que sigui la raó, Déu té lliçons per ensenyar a la
seva església en aquesta època de maldat, patiment i dolor. A través d'elles, estem cridats a reflexionar sobre la nostra relació amb Ell, i com Joel ens convida a fer, esquinçar els nostres cors i no
les nostres vestidures en penediment i confiar que Déu perdoni el nostre pecat i restauri la nostra
terra (Joel 2:13; 2 Cròniques 07:14). Aquesta crisi, ens convida a fer de Déu la realitat dominant en
les nostres vides ¡En la història de la salvació de Déu, la manera de confinament mai és una condició permanent perquè el mal mai té l'última paraula mentre Ell regna!.

J. Kwabena Asamoah-Gyadu
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

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

GRÀCIES
Diumenge a les 18h culte
d'adoració via Youtube
Tot els dimecres Trobada de
pregària a les 20h per ZOOM
6-12 / 20-12 l’Escola Dominical a
les 11:30 del matí de moment per
ZOOM i FB Live
22-11 / 13-12 Mosaic a les 11:30
del matí per Zoom
Convida als teus contactes.

FORMACIÓ
CET: Seminari: Teologia del ministerio
pastoral: Fundamentos. Dies 17-10; 711i 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
OPERACIÓ NEN DE NADAL
https://operacionnino
delanavidad.org/
L’últim día per entregar
capses serà el 26-11.

Més información vía WhatsApp.

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
CONCURS NOVEMBRE
BUSQUEM UN FET
IMPORTANT D’ISRAEL
Pista 1. El van
protagonitzar més de
250 homes, a part dels
instigadors.
Pista 2. Es van amotinar contra els líder
destinats per Déu.
Pista 3. Van fer una prova per veure a
qui volia Déu per servir-lo.
Pista 4. Déu va castigar severament als
amotinats.
CALENDARI SOLIDARI
RIE ha preparat un bonic calendari
solidari pel 2021. Feu la comanda amb
temps

LECTURES BÍBLIQUES
El camí de la saviesa
Dll Prov 4: 10-13; Dm Prov 4: 20-24; Dc Prov 3: 1-6;
Dj Prov 3: 19-26; Dv Prov 12: 1-3; Dv Prov 12: 17-22.

