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.
 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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Número 1767

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:
29 novembre// 6 desembre
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R
Torn de porta: Segons disponibilitat

ANIVERSARIS
8 Noa Araujo

Tenen molta pau els qui estimen la llei; res no els farà ensopegar
Salm 119: 165

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

Pr. Jonathan Navarro
Aquest segon diumenge d’Advent l’evangeli ens parla del’inici de la Bona Notícia de Jesús.L’inici,
doncs, del compliment de la promesa de Déu de intervenir en la història a favor de la seva creació, a favor de tots nosaltres.
L’inici d’aquesta bona notícia, a l’evangeli de Marc, no comença en un pessebre, ni amb un cens
d’un rei, ni amb àngels, ni amb reis mags… l’inici comença amb un profeta, l’últim i el més gran:
Joan Baptista.
Ell és el missatger que, recollint les antigues i poderoses profecies del exili, anuncia l’arribada del
Senyor, crida al penediment del poble, a la vegada que reconeix que ell no és ningú, el que arriba darrera seu amb l’Esperit de Déu, és el protagonista d’aquesta bona noticia.
I em crida molt l’atenció com anuncia Joan Baptista l’arribada d’aquest més fort que ell, ho fa
amb les paraules del capítol 40 d’Isaïes: Prepareu el camí del Senyor, aplaneu les seves rutes.
A la profecia d’Isaïes s’anuncia l’arribada del Senyor i amb ella tot de canvis geogràfics que fan
que el seu camí sigui recte i planer fins a Jerusalem.
Les muntanyes són baixades, les valls són pujades, els camins tortuosos són fets rectes, però mai
queda clar qui farà totes aquestes coses, de vegades sembla que ho hagués de fer el poble que
viu a Babilonia i que vol anar a Jerusalem, de vegades sembla que ho han de fer els habitants
que han quedat a Jerusalem, de vegades sembla que ho farà la Paraula del Senyor… i finalment
sembla que cada actor tingui el seu paper, que tant el Senyor, com la seva Paraula, com el mateix poble, tots estan immersos d’una manera o d’un altre en la preparació d’aquest camí.
Llavors hauríem de preguntar-nos, en què consisteix exactament aquesta crida a preparar el camí del Senyor? Què és això d’aplanar les seves rutes?
Quan la Bíblia parla de camins, normalment es refereix al camí de la vida, en llenguatge metafòric, és clar; i aplanar, sorprenentment a l’Antic Testament te a veure amb la justícia.Aplanar el
camí seria com dir porteu la vida cap a la justícia, des del fet de la llibertat que assoleixen els
alliberats per Déu, alliberació que ha de comportar una vida en la que es restitueix el mal fet a
d’altres persones, on el perdó, i la cancel·lació dels deutes es fa efectiva, on la cura pels abandonats es fa real.
És a dir, l’inici del compliment de la promesa de Déu, l’evangeli de Jesús el Messies, Fill de Déu,
ha de provocar canvis en aquells que l’esperen preparant el camí. I aquests canvis es produeixen
en tota l’església, el seu poble, que avui continua vivint en l’esperança del Messies de Déu, Jesús.
És doncs aquest camí, participar en la transformació que Déu efectua en la creació, transformant
el mal que fem en bondat, vivint el perdó que restaura i fa noves les relacions, i que possibilita la
veritable comunió a la que som cridats, entre nosaltres els éssers humans i efectivament, amb
Déu mateix.
Aquest és el camí que ens marca el segon diumenge d’Advent, el camí que transita aquell que és
més fort que nosaltres, aquell que ve amb l’Esperit de Déu per renovar la nostra vida.

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

GRÀCIES
Diumenge 6-12 Culte presencial i
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
13-12 Mosaic a les 11:30 del
matí per Zoom
25-12 Culte de Nadal a les 11

Convida als teus contactes.

OFRENA DE NADAL
Enguany l’objectiu proposat és el
d’adequar i actualitzar la instal·lació
elèctrica d’un dels espais que més
s’utilitzen de les nostres instal·lacions, la
sala d’actes

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

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 Desembre:
BUSQUEM UNA ACCIÓ
CRUEL
Pista 1. Va passar dues
vegades amb molts anys
de diferència.
Pista 2. Les dues van ser manades per
reis contra el poble d’Israel.

CALENDARI SOLIDARI
RIE ha preparat un bonic calendari
solidari pel 2021. Ja podeu demanar el
vostre a la Dorcas.

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

Preparant Nadal
Dll Miquees 5:1-3; Dm Lluc 1:13-17; Dc Lluc 1:26-28;
Dj Joan 1:19-23; Dv Mateu 1:12-17; Dv Marc 1:1-7.

