Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per l’Amadeu, la Raquel R

i el Pere A.
 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
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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!

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 Alemanya, Cuba i Sud-Àfrica.
 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.
Bona Llavor

Cultes

Diumenge: Escola dominical 11 h

Suport educatiu: aturada estival

Caldera-Grup de pregària
Senyores
Aturada estival

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:
19 octubre/ 26 octubre
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R
Torn de porta: Segons disponibilitat

ANIVERSARIS
20 Raquel V
22 Carme P

M’ensenyaràs el camí que duu a la vida: joia i festa a desdir al
teu davant; al teu costat, delícies per sempre. Salm 16:11
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

SILENCI

Nelson Araujo, 15-9-2021

M'encanta la ciència ficció i de fet hi ha una sèrie que m'agrada de manera especial: s’anomena el Doctor Who. És una sèrie britànica molt longeva i ara fan uns nous capítols on
el doctor Who l’encarna l’actor Matt Smith. A qui els agrada aquesta sèrie saben del cert
que un dels enemics més temuts de doctor en la temporada sisena és el silenci. Quan veia
aquesta temporada em va cridar l'atenció que el silenci es personifica com un poderós
enemic impossible de ser vençut. Crec que a tots ens posa nerviosos el silenci, d'aquí l'expressió silenci incòmode o amb aquella dita ha passat un àngel quan en un grup tothom
queda callat. És com si no estiguéssim preparats per al silenci. Moltes persones procuren
omplir el silenci amb qualsevol cosa, com aquells que tenen la tele de fons a casa seva
encesa només per no sentir el silenci. No dic que això sigui ni bo ni dolent, simplement em
crida l'atenció el nerviosisme que tenim quan tot està silenciós. Us confesso que a mi tampoc m'agrada gaire, però penso que de vegades cal callar, guardar silenci, meditar, escoltar i reflexionar per poder canviar. De fet, hi ha una escena de l'Evangeli en la qual apareix
un silenci pedagògic. Em refereixo a Marc capítol 8 versets 31 a 33, on diu parlant de Jesús: "Llavors començà a instruir-los dient: Cal que el Fill de l'home pateixi molt. Els nota-

bles, els grans sacerdots i els mestres de la Llei l'han de rebutjar, ha de ser mort, i al cap
de tres dies ha de ressuscitar. I els ho deia amb tota claredat. Aleshores Pere, prenent-lo a
part, es posà a renyar-lo. Però Jesús es girà i, davant els deixebles, renyà Pere dient-li: Veste'n d'aquí, Satanàs! No veus les coses com Déu, sinó com els homes". Si ens fixem atentament en el text ens adonarem que Jesús està ensenyant als seus deixebles i Pere per contra
comença a renyar Jesús. Penso que això passa moltes vegades a la vida cristiana: Déu
intenta ensenyar-nos alguna cosa, intenta posar-nos un repte perquè sortim de la nostra
pròpia seguretat. Déu s'està revelant, a vegades de forma dolorosa, en les nostres vides
però ho fa pel nostre bé, nosaltres per contra com Pere ens neguem totalment a acceptar
la voluntat del Creador, aleshores Déu apuja el to i ens fa un toc d’atenció com el que Jesús li va fer a Pere dient-li: aparteu-vos de mi Satanàs!, llavors la nostra resposta és de
silenci. En el text, quan Jesús li diu Satanàs a Pere es crea un enorme silenci que només es
trencat amb la introducció d'una altra escena diferent més endavant. La veritat és que no
sabem quina va ser la reacció de Pere a les paraules dures de Jesús però el més probable
és que s'hagués quedat mut. El fet és que tant Pere com les altres persones que hi eren van
quedar completament callades al contemplar aquesta bronca de Jesús i de la forma que
Jesús va elevar el to dient-li a Pere que no estava posant el focus en el lloc correcte. Penso
que també això ens passa a nosaltres quan Déu ens sorprèn amb lliçons profundes que
ens deixen fora de joc. L'únic que podem fer és guardar silenci, per això aquí jo ho trobo
d'un extraordinari valor pedagògic. No ens agrada fer silenci, però de vegades és necessari, així que m'agradaria reptar-te en aquest dia a que si Déu t'està ensenyant alguna cosa
important per a la teva vida tot i que potser et pugui incomodar, si Déu està intentant treure't de la teva seguretat i de la teva comoditat, potser és el moment de callar, potser és el
moment de meditar, potser és el moment de reflexionar en definitiva potser és el moment
de fer silenci per aprendre i obeir al mestre. Déu et beneeixi.

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

GRÀCIES
Tots els diumenges a les 18h Culte d’adoració, presencial i per YouTube
Convida als teus contactes.
24-26 del 9 Convenció UMME a Torrent
3-10 Inauguració Escola Dominical presencial
22-24 del 10 69a Convenció UEBE semi
presencial
26 i 27 del 11 GLS Terrassa

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

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

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

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930

CRIDES AL VOLUNTARIAT
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.

FORMACIÓ
GLS Formació de lideratge fresca, práctica i
inspiradora. Dates 26 i 27 de novembre a
Terrassa.
Inscripcions: www-global-leaderships.es

CORAL AL·LELUIA
La coral Al·leluia tindrà el seu primer assaig
d’aquesta temporada el Diumenge 26 de
setembre a les 19:45h

LECTURES BÍBLIQUES
Dll: Mateu 5: 1-12 ; Dm: Mateu 5: 13-16 ;
Dc: Mateu 5: 17-20 ; Dj: Mateu 5: 21-26 ;
Dv: Mateu 5: 27-30

; Dss; Mateu 5: 31-32

