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 cada una de les famílies de la nostra comunitat. Fes una llista i prega per
cada una d’elles. 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: Bona Llavor, Escola Dominical, Coral,
Equip dels cultes, Mosaic, Evangelització, per les persones que ens visiten
presencialment o per les xarxes.
 Per la comunitat en aquest moments de dificultat, per saber com gestionar
aquesta crisi i per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies que també
estan vivint aquests temps de dificultat.
 Pels diaques els responsables de ministeris 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 Josefina Mata i Betsan, 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

18-4-2021
Número 1786

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:
18 abril / 25 abril
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R
Torn de porta: Segons disponibilitat

ANIVERSARIS
21 Amelia M

Déu no ens ha donat un esperit de covardia, sinó un
esperit de fortalesa, d'amor i de seny.
2 Timoteu 1:7
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

A QUÈ DEDIQUEM LA NOSTRA VIDA DIARIA

IN MEMORIAM

Benjamí Planes
Ens hem fet algun propòsit concret aquest any? És possible que així hagi estat i en
aquest cas concret, hauríem de començar a pensar si ho estem complint. Ja sabem
que normalment de problemes no en falten a tot arreu i a tothom. Nosaltres no som
una excepció i ara és el moment d’aturar-nos i preguntar-nos què és el que estem
fent i a què dediquem normalment la nostra vida.
Com a cristians que som és segur que de reunir-nos en comunitat si que ho estarem
fent. D’això en sabem molt, a vegades pensem que potser una mica massa i tot.
Però ara crec que és el moment concret de preguntar-nos que és el que en sortirà de
tot plegat. I crec que és molt interessant que ens aturem una mica i que pensem en
la nostra vida espiritual, que no tot ha de ser el pensar ens els problemes de cada
dia. Que són molt importants, naturalment. Però i la nostra vida espiritual?, pensem
si vol dir apropar-nos més a Déu.
Estem en bona sintonia amb la vida espiritual? Dediquem un temps personal de
cada dia a pensar-hi? Ja sabem que la vida diària porta els seus problemes i que
molt sovint no són petits. Però que mai ens facin apartar del deure de ser fidels espiritualment. Que l’aspecte material no ens faci oblidar l’espiritual. És molt difícil dedicar diàriament un temps a la vida de l’esperit? És important que sovint fem un resum del dia i pensem a què l’hem dedicat. Què hem fet? A què ens hem dedicat? I
vegem si tot plegat ens ha apropat a Déu, ja que un dia, no sabem si molt llunyà o
no, però segur que ens haurem de presentar a la seva presència. I què direm?. Que
cada u intenti respondre personalment.
És un assumpte prou important saber a què
dediquem la nostra vida diària. Els dies, els
mesos, els anys van passant ràpidament, sense
que hi hagi aturador. I bé val la pena dedicarnos a pensar-hi. Què hem fet, què hem dit
avui? I aquest és un afer ben personal.

Darrera editorial de Benjamí Planes a la revista
“Presència” – març del 2020

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
18-4 Escola dominical 11:30h per zoom i OFRENA
Facebook
Responsabilitat, compromís,
Culte d’adoració a les 18h, presencial privilegi, adoració... Les teves
i per youtube
aportacions són necessàries
25-4 Mosaic 11:30 per zoom i Facebook pel manteniment de la
Culte d’adoració a les 18h, presencial comunitat.
ES 84 0081 0384 2400 0119 7930
i per youtube
30-4 Rebost
LA PREGUNTA DE L’ED
Cada dimecres a les 20h Culte de
CONCURS ABRIL:
pregària
Busquem un lloc

FORMACIÓ
FORMACIÓ PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE
LUCRE DE SABADELL: COM MANTENIR VIVES LES XARXES SOCIALS DE L’ENTITAT?
Curs adreçat als membres de les entitats sense ànim de lucre de Sabadell que volen adquirir nous coneixements, estratègies i eines
per generar i compartir continguts a les
xarxes socials de l’entitat
Docència: Fundació Catalana de l'Esplai
Durada: 3 hores/ Data: els dimarts 27 d'abril
i 4 de maig de 2021/Horari:de 18 a 19.30 h

Pista 1. Era propietat d’un noi, heretada
dels seus pares
Pista 2. Un personatge important la volia.
Pista 3. El noi no li va voler donar ni vendre

CRIDES AL VOLUNTARIAT
Malgrat està en temps de COVID, segur que
pots donar part del teu temps pel servei. Posa’t
en contacte amb la responsable de Bona llavor
diaconia i comenta on et sembla que pots servir

COMIAT

BENVINGUDA
En el culte de diumenge passat van ser presentats a la comunitat en Clivi i l’Eli des
d’aqui també els hi donem la benvinguda i
farem tot el possible per que aquest lloc sigui
casa seva. Agraïm també la seva disponibilitat per posar al servei de l’església els seus
dons.

El passat dia 14 es va celebrar la cerimònia
de comiat d’en Benjamí Planes, germà estimat a la nostra comunitat de la qual fou
president del consell de diaques, director de
l’ED, cantaire de la Coral i moltes coses
més. Agraïm al Senyor la seva vida i preguem per la seva família en aquests moments de dolor per la pèrdua.

LECTURES BÍBLIQUES
Dll Rm 3: 3-8;
Dm 1Co 1: 4-9;
Dj 2Co 1: 15-19;
Dv 2Te 3: 1-5;

Dc 1Co 10: 12-13;
Dss 2Tim 2: 11-13.

