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 gaudir de la celebració del
Nadal d’una manera responsable.
 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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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:
13 desembre / 20 desembre
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R
Torn de porta: Segons disponibilitat

ANIVERSARIS
24 Daniel P M

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

Poema de Nadal
“No podem dormir en la Nit Santa

http://www.bonallavor.es/

no la podem dormir”.

bonallavordiaconia@gmail.com

Així ho diu la Nadala.

GRÀCIES

La Bíblia ho diu així:

16– 12 Culte de pregària a les 20h
per Zoom
18-12 Rebos
20-12 Escola Dominical a les 11:30
“La predicació digital” a càrrec d’en
Nelson Araujo

Ens ha nascut un Fill,
Un infant ens ha estat donat
Per a ajudar-lo a créixer
Fins a la plenitud.

Culte presencial i a Youtube a les 18h

Un Nen que ve de les profunditats del Misteri.
Perquè sapiguem acollir a tota criatura.

23-12 Culte de pregària

Perquè sapiguem que tots pertanyem

25-12 Culte de Nadal a les 11h
27-12 Mosaic a les 11:30

a la gran família estimada de Déu.

30-12 Culte comiat any 2020 a les
20h per Zoom

És Nadal. És temps nou.
Arriba petit, en una impotència total com els “Aylan” del Regne.
Perquè la nostra opció continuï sent pels pobres de la terra.

L’Església hauria de renovellar a Nadal el seu compromís
De viure l’Encarnació del Verb dia rere dia.
És Nadal, és temps nou.
No podem dormir en la Nit Santa.
Hem de desvetllar-nos per acollir els pobres de la terra,
Els petits del Regne.
Hem de viure, cada dia, en la Nit Santa del Regne.

Pere Casaldàliga, 2015
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

Culte presencial i a Youtube a les 18h
*Degut a la situación que estem vivint a
causa del COVID, la nostra programació
de Nadal tindrà únicamente els cultes presencials dominicals i l’especial de Nadal,
sempre que entitats governamentals i sanitàries no ens indiquin el contrari.

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.

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.
Pista 3. L’un al Nou i l’altre a l’antic
testament.
Pista 4. Té relació amb nadons, en
cada un se salva un nadó.
CULTE DE NADAL
El culte de de Nadal és una celebració
molt especial. Tenim l’aforament limitat
pel covid, per aquest motiu us demanem
que confirmeu la vostra assistència al
telèfon 93 710 35 40 o per whatsapp
650 704 353 indicant el vostre nom i la
quantitat de persones que vindreu.

LECTURES BÍBLIQUES
Dll Mateu 1: 18-21; Dm Mateu 1: 22-25; Dc Lluc 1: 26-33;
Dj Lluc 1: 34-38; Dv Lluc 2: 1-7; Dv Lluc 2: 8-20.

