Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per l’Amadeu ila Raquel R.
 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, pel grup d’adolescents i joves; per les
persones que ens visiten presencialment o per les xarxes. Donem gràcies per les
persones que donen el seu temps i les seves capacitats per servir al Senyor
 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. Agraïm al Senyor que de mica en mica ens

podem anar retrobant per celebrar junts l'amor del Crist
 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. Per Colombia, Israel i Palestina
 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

Aturada estival

Corals
Al·leluia: a les 20h

Número 1796

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: aturada estival

Caldera-Grup de pregària
Senyores

27-6-2021

Diaques
Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Manel P: 615315239
Pastor: Nelson Araujo 696317485

L’Estel:
27 juny / 4 juliol
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R
Torn de porta: Segons disponibilitat

ANIVERSARIS
30 Raquel R

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

Getsemaní

Josep Borràs Atienza
lupaprotestante 3-11-2020

El fracàs de Pere.
Pere era, de tots tres, el que potser necessitava més que l'ensenyament de Jesús a Getsemaní li
fos reforçat. En aquestes alçades de l'Evangeli de Marc ja comencem a conèixer-lo: impetuós,
fanfarró, poc reflexiu. Quan Jesús adverteix als seus deixebles de l'abandonament que patiria
per part d'ells, Pere va defensar a tort i a dret la seva voluntat de no trair-lo. I cal reconèixer que
va ser ell, el que més lluny va arribar en la seva fidelitat a Jesús. Va arribar fins al mateix pati de
la casa de el gran sacerdot, a l'interior on s’estava jutjant al seu amic. Dels altres deixebles ni
se’n sap on eren a aquestes hores de la nit. El caràcter de Pere li va permetre arribar on altres
no van poder. Però les mateixes tres vegades que s'havia adormit a Getsemaní, van ser les vegades que va negar conèixer Jesús. La por a córrer el mateix destí que el Mestre, una por que el va
dominar per més temps que als altres, va acabar també fent-li sucumbir. El seu plor és el signe
de el reconeixement del seu fracàs. El fracàs de la nostra persona, abandonada a les seves
pròpies forces ha de ser reconegut i plorat. Només així haurem entès la lliçó de Getsemaní i del
pati del gran sacerdot. Déu aprofita determinades circumstàncies de la nostra vida a fi efecte
d’arribar a ser conscients de la manca de control que tenim sobre ella, de la nostra debilitat per
resoldre els problemes als quals ens enfrontem, de la nostra inutilitat per acomplir els nostres
més nobles propòsits. Aquesta és la lliçó que Jesús volia que els tres futurs pilars de la seva església aprenguessin, per així viure d'acord amb aquest principi: no podem fer res per nosaltres
mateixos. O ens adormim a l'intentar-ho o li neguem sotmesos per la nostra por. Era el que havia experimentat també Jesús a Getsemaní: dependre completament de la gràcia de Déu per fer
la seva voluntat fins a la mort en creu.

La meva gràcia t’és suficient
El personatge més important de el Nou Testament, després de Jesús, és probablement Pau. A
través de les seves cartes, fonamentalment, coneixem l'ensenyament de la primera església.
Doncs Pau també va haver d'aprendre a viure completament depenent de la gràcia de Déu. Llegim a 2ª Cor. 12: 7-10 quan va patir una circumstància personal que no ens és revelada, a la
qual ell anomena el seu agulló en la carn, i que li molestava enormement. Tant és així que tres
vegades (una altra vegada aquest número, com les vegades que es van adormir els tres deixebles o les que Pere va negar a Jesús) va pregar Déu que li fos llevada la seva vida. Però la
seva pregària no va ser contestada segons la voluntat de Pau. Ell no volia patir aquesta limitació
que li tenallava. Però Déu no solament no va voler treure aquesta limitació, sinó que li va ensenyar que aquest agulló era necessari perquè aprengués a viure, no de les seves pròpies forces,
sinó depenent de la gràcia de Déu: "Tingue’n prou amb la meva gràcia" (2a Cor. 12: 9). Pau

volia ser autosuficient i Déu no li ho permet. El Senyor vol ensenyar-li la lliçó de Getsemaní i la
de pati de el gran sacerdot: És en el reconeixement de la debilitat pròpia quan un s'acull a la
gràcia de Déu: "perquè el meu poder es perfecciona en la debilitat". BCI tradueix: "En tens prou
amb la meva gràcia. A la feblesa és manifesta plenament el meu poder ". Quan ens acollim a
aquesta gràcia, ell pot mostrar-nos el seu poder. Quan preguem amb aquest esperit d'acceptació de la voluntat de Déu, neix la pau al nostre cor. Però no una pau adormidora, sinó la que
ens porta a fer la voluntat de Déu amb poder. El seu poder, no el nostre.
La gràcia de Déu. Com depenem d'ella! Per la seva gràcia, Déu se’ns va voler mostrar, ens va
cridar, ens va donar la fe, ens vol santificar, vol garantir la nostra perseverança fins a la fi, ens
sosté enmig de el caos de la vida actual. Gràcia, Sola Gràcia.

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

GRÀCIES
Tots els diumenges a les 11h Culte
d’adoració, presencial i per YouTube
Convida als teus contactes.
Dimecres 30 a les 20h culte de pregària
per ZOOM cloenda de la temporada

OFRENA
Responsabilitat, compromís,
privilegi, adoració... Les teves
aportacions són necessàries
pel manteniment de la
comunitat.

https://us02web.zoom.us/j/6257630557

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930

Diumenge 27 a les 19h Trobada cantaires Coral Al·leluia.

CRIDES AL VOLUNTARIAT

Final de curs.

ESTIU 2021
Iniciem período d’estiu i sempre trobem
edificant compartir amb els nostres germans i germanes les expeeriències d’aquest período construint un recull de
fotos d’aquest temps. Enguany us demanaria que
ens féssiu arribar fotos amb
una petita frsae d’agraïment
a Déu desprès d’aquests
mesos complicats de pandemia. I si visiteu alguna comunitat saludeu-los de part de la Primera i envieunos una foto. MOLT BON ESTIU

LECTURES BÍBLIQUES

Dedicar part del teu temps al servei dels
altres, forma part del nostre Compromís. Posa’t en contacte amb la responsable de Bona Llavor Diaconia i comenta on et embla que pots servir. El setembre ja és aquí. Siguem llum a la notra
ciutat.

LA PREGUNTA DE
CONCURS JUNY

RESPOSTA: JEREMIES

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

En el perill clamem al Senyor
Dll: Is 26:16; Dm: 2 Sa 22:7; Dc: Is 33:2; Dj: Jer 16: 19-21; Dv: Jonas 2: 1-3;
Dss: Salm 18: 7

